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 یس مو تا من یو و دو ا ا

 نیا اوبلغی نورباص نورشچ مگنم نک نِإ
 ںی اما بل اعم وسوو را گرہ لا ےہ یت تایدا ںیم 9# نل م 1

 ( 11 : لافنالا ) .
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 ےہ ویر و يو ےہ روح اصن و9 4
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 اھت یک ترش تا سج ےن نون کی تهی رک یم ںولاو نا نا

 جیم دایکی دپ ریا ۶ںیہ ہڈی کس م ن یک ااھکد رک ےس

 ںیم اتش ترامش)
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 لب تر متلب 0
 "لای سام ردا نل ام از ترضوناتا 0

 ی ی ی 0

 | سونی لر السروات اتش ؟ ھم پکی

 یاسر و و بیک با ت رم فن لا

 یک اروم ئ7 هل لالا اج ۱١ هل
 فلات ۶ اك ءا ےک الا,« هل
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 ۳ ۱ نامے و ںیہ

 گروپ الجرار عسا الوم .

 . رشراریشراارپعلوم

 ےک دیش ہمانہام ںاور حورو یاب ےک هد الی در مهدی زی عد نلاج رخ ان الوم را ترفح

مءنابساپ ےک قو انکا لر ہد یف رے یش یدفایحرل فسیب ورم میک لو والا
 دنبوید کلس

 ےب شرا راد جلو ترضح نام رتےک دید ےئانیاروادنب ود مولعماراد  فنصم ےک ںوباکں ویو ہدازمو یار ےک

 آہ تار اید یک دب روا لت ۰۹ی روج/اےردب ےک ےس رھپ صرع
 ۔ے ترفآ  اع ےئا رب

 یمسم لجاب هدنع ینش لکو ٰیطعا ام هلو ذخا ام هلل نا.نوعجار هيلا اناو هلل انا ۱

 ید نالے دب ںیہ 'یزعت رب ید تریقع قلب ےس شرار ثریا متر یح

 یدیاشوکق لو اج ود کت تچ وسیم لدغ اےک وہ ےرہ گدی زم غار دو لر شوق ےک تن نار گے ڑی روا

 ںی سن ےک ناد مہ وت ںیم ہ ںی قال تاس انا تا ےک یہ ش یی وف ای عدل ترضحح بج نیک ؟ سار ںیم رط ان

 بابت سج ےہ تی دان وہ شرک « یوم یخ انا عضاوتمدع ےب روا قتل نتف ین تین

روا لب قرب تق ا سیب قالب لوج وجه ؟ںیہ ےل د ماتا ں ایان اراک
 بل تریق ت کے نا

 ےید م اینا مان راک تر جروا یکسر اش کا اھت وہ یو زادنا ےس لاھڈ لای روا لب لو یسک تارا«

 ۱ ۱ ۱ لاو

 لوک ورم یخ کا رد یر ھر لا وک ۱۹۳ رقم ےس هرم شر دیش ادب عاطف ان الوم ترن

 تم يک ات تام بانج دا لار پآ۔ لوکی کم مس ریال بانج نخ کیاے روپ یر

 اکت داراو تریقکے ما عیار ب ۓار نکا ام را الت حر شرا اف ےک ور ار شر اپ لوم تر

 کریک کا یی« یس ترو تریقلو تبکر وا قہ ماگدنب ولد ےئالعرباکادوا بولت ا۱ یخ ےس غور شکپ آب تخت

 یکن اء وہ نیز اج تمدخ یک ناسا ناشر برد گر کپ آیت لاک

 و تر گندم لار وا لا نیا تشد سا ےن ںوہنا یل ےکر لگن جان ایکن جاوا

 ۳ - ی ےہ نجد ب زہ روا تریقو تب ناش رخو قشم
 ارت راکت فامیل یک اب ےن ںوہنا اتا زاوا ےہ تام ںوگ رک لات الومترضح

 لات ےہاھک رکی تفاهم نوا ےس اورو یر اپ اتنا یکن ارگہاایک



 3. نالے

 گپ f پاوکن ا ںرط یک ٢ی تر دنر روط لوم یخ رب رشا ناب دا ےپاوکن ار شال اھت ا رفاطع م لاوان ا ےن

 . ظر کں نیش وزاد انا ماع وج: بولسا از کیک رک ا تاج لپ تھک ما لر
 رپ رو ےک ضر تل مچ وکتاھتاد ات ےس اردا ۓرکذم کن وب مات ےک نوش تو گه کا« ات
 نشاضم کود سج نوش کی ای وگء و لست وضع ہنروااجوہر ایش کٹ م اکا لاو نم ڑپ ہک سارف نمد حر عا
 ےت رکن ود ےس ینروصبوخ کا ےک ان یئاوس کیا یک ں مکان اس کیا ایک٥ رکے یہا ںولای: لیتی را نک رات کیاروا

 - اہ دب یزید کی داق ک

 وب تاتشا ط احا شير کپ آت رطح کاک ن ےترڈ ےترڈ لش تمرض یکن ا ند کیا ےن فورا 70
 گیج چک کب آں از ف؟ ےس اہ ایک ورش ب رود ےک کل گن ویا کش نب سام ایکا چک اے .
 اکن ا ۓاجآدای تر تھک تعککے جی رطح ایکو رک الا سطر بح اس هاش لس ی دتا ترختراب کیا ےن یش
 ےن یم ےس ند سا ام ف ںی یت رکاوہ برم ی جزا تکه ا ۓئاج دیجی رغ ے ترت ؟ںورکایک
 ۱ وبا پرو ابد لوھب رجب ںیہکےس یلایخ له دیر لای

 زر ی کیف روا ید ےب لوم یئوککم تارک رکن امہ ییابہکاھت لاين
 ۱ پک رو جزو ففلے عو اےک اک

 لرز یر اک چو اج :ھکک ارتا ےک یاو روا فلکس الآ یک بحب ےن مرم ال ترت ۱
 ۔ںت اب نا تاپ کن لو: نارصاک دز زلدیدزخ

 مع فوصونم اکے ک ےیل ےک نکس لس یک ی کال لنز یر پا ےن فوصوم
 ۱ ۱ . ۱ : ارج بک زرد ے ر تتار

 همانا مود لوا انا رم نالے ہ اب لگد تمول ھات الوم ناداقا ولید فسو زی الوم و رک
 ینو کت عامی یقیہدلجوز ہن تم اکر ٹا انہ رو تو رب لاتا مادرید
 ۱ لبق قمر شا ربط ش یف را سیر جا دف لا اما داریوش مگ جد
 : ۱ ۱ 7 بیپ رب لا گل الہلاروا تارہاشمد تادرادر دیم

 نے الع یش ایک مود روا راھتسم تایح کیا: 'ںیمآرز ے پآں ئاکہ × یھب مم سری آر یا

 ےل کت ناف کیا یکے ںوہن ی نت الم رر قسم امت تاج اچ
 کف وسوم ا لوم لو اھت اگل یک ز فور ناو ی شاد  لوم دا ترفحے نا.



 ٥ ۱ ۱ ۱ نالے ب ںی

 الکی تک
E, 

لا قول با) ٹیکرام م اع هاش راز اپ روپش کیا ےک روہ اے مان ید نکن محرم الوم رکے یک
 

 ۱ ہن بت اچ از نیت ری بک نگار کت ان نکی یا مے ور

  ددایبارکےک ناک ناکام لاو ج روا ر ی یم ناتو ایانپا شرارت ات ف ورحم یز

لوک جو یک ءیناہوہ فرص تع اشاو بیحرت یکں وان اھ آم ات کل ا ہدالع ےک تابجارخا یرورض یم
 ےن 

 ہناور تغ آے وم ی ےس ناکود نام سير اب تاج از کوک ےن ےک ںوچبرجب گن

 .هدعبانتفتالو ہرجاانمرحت ال مھللا_ ےگوہ ٠
 ۱ ٤

ےنوہ لو یک یکے سیب نک ےت راگ اکل نمود فیل سض سننا یت مم یا محرم الوم
 

 باک ار هویت تاداع یکن اءاکس لاڈ ںی واک سی تمار ےک نا نم وام این انچ ضیا

 ۔ےتاجوہ لوفش یم را گارد ےک ےہ راف ےس ت الوم رواش ہزار یر چاچ ے ر تاج کت

 ےس اچ آرب یر را ی اکدیشلاہمانہام ب نارک اضافت کت لاک ع اردا اقم تاق یک لو ت رضح

 تپش لواری راج کن اے کار ف اپ نو لین کت اج وص تو ورکی راج ےک ناروا

 - اپ کب تکب تیز کن اروا را



 9 ناملسےڑب ںیم

 هال ْنَم ىلع ٌمالملاَوةولُصلاَو هذخَو ہللا مشب

 لاوحالرا رگ
 عماَجَمْلا رْيِرَجاي اَعَمَج ا مهلثمب ییتجف ينابآ کیا

 اگر نا ایر اکا نج م ساےہ ی ںوھق پے پ “نامے دب ںی بانک

 وب ےترکاداوکضیبرف ی اروا یھت قو ےل ےک یواز آ کت کمو لک روا تو تعاشا کت نو باتک دز یگداپ کن اکے ہ

 یکن جا ںیہ یکم ا ت ایاور و دنشخروو ہ رتبت ییا یک تیللو صوظروا ھ80۲ تفت رو مع STATE سا

 و روا نید تم اقا رپ ےک ہیلع ہللا در ریگلاع بیز گنروا یزاغ ںایتہج گرب ہی ۔ ںیہ قد ںی رج لا مت
 گیعشا 2مر دیش جا دیس تررفع روا فو رم تو ہراس ےن تنسو با کے ک ہیلع دشلا قر ہللا و هاش تر« تسایس

 _ رم ن روا ن تب انا لند ایج روا تیب زو توک« کتو گول« ںوردزوس

 ایاپ بیت قن الاب روا( ے آے اہے رام ٹن بفلقکت فو ے کہ اھت اکی ارگ ے اےک اکا ےل ےک بانک ا ۱
 یا ان رک وفکر کراوسو رع ےک نج ںیہ یل نقی ںایقروم ان کت کا ےک رب اکا نا... لٹر نب ۔ےہ تام ےک پآھج
 الوم ےہ رطح تاریک ڈا تستر الوم ترضحح [صومحتت.....کر اک کس تارے او ےناج ےک لر سٹ بانک اہک اج ےہ ییدورض
 ند ھم الف ہفیلخ ا الوم ترص تر نر ا اوم ترضحب لار چپ ں او منی الوم تر, اپ ارم کن شر لصف
 ہزیکاپ کت ارح ورتم ےرسود روا ایحدل را بیبح انالوم ترضح ء( ےناو ںایدنک )رپ مہر شادی ترحب
 کنم زر وا لوھ جف طی اٹل اتنا رکو عراف ےس بانک ام. ےساچ ایک رت لیس اکن اکل ی لاس ا ںایگرلز

 روپ ے یدازآ گنج ۱۵۵۶ ےن لو ورکا نوفکو کز فسا نا ےک دنہ و کاپ نم یم ےل یاری

 کنن ادر ںیم لکج ہہ دم ا)ء ںیہ ےت رکا E E ٠یید مانا 1 تا ض کت لد لک ش نرخ سا
  (ج کز یا یار سود

 مانا ںایامت ےہ راک اشلا می ج ےس زب ما نا ایک رک ںیم بانک ا ےن م اکب احصا نج

 یلا ےس اضرب یر ہللا علا کجا نا رکن اے یب لاط ےک نفت ادای اتم لص یک ےس تو کک هد ناهید
 ہرثخ اچار وک ےنامزےیل ےک ادا تاک رے لئاوکل ورتب ےکادخ ےن ںوہنارط ان یکن ما بصندنلب ےک

 ںوتانوط,ےلھکے _ گ دال ںولعشہےر گے بودی ےۓ وہ ردب کل "ئی 8ش, کا رصردا لا

 نشرح اغ. و سس ےن دب ےک یا نئ ایکہلباقت اکراریتسا رج روا لالہ و هاچ ےک ہعاطرب ںیدطلسروا ارگ

 کدنلب یکن اب........ ےگ کل ام الام ےس تود یک ی نجس تل یک واز آر وا ےن چ هاب ےب ےک لگو ملی ف السا مازتا:تلامر
 ۱6ت قو انارکس اش و روک طوارفا ے ت الاخ رکن ےک ناروا کر وفکرپ تاغ“ ےک قم راجوکت ریس کز کاپ دوا لک + 'ررک



 نالے ڈی ںیم

 بایماکک کرم لا یکی د دجج یکے رک سام فرشو تداعی دوج واہ ےک ترا یک ا کی پا ےن م اھت ضاقت
 -ںیہ ے ڈو نر ےک رس عناک ا ںیہ ےہ

 ےس ےس موت اشر ےک ن ںوہ EE زب مات نا ےپا روا با اراک نوم ات خ1

 رونار م روا بح اصولا... لی با ےس ل اعد روا لو برقم رکی کروا وب نہ مو برم باک
 یم یولوم,نوب نونمم اکن اپ تن نوا ےک لی | ما گن یزد دوا کپ رناوت وای مک سش بح ام

 نا ےئوہ ےترکیئ با دوام ....... ے بجاو گی کش کن اپ لای کج سی ےک لک نامو تادوم ےن نت

 ںیہ اترتے اج دی ےک تارات ہم

 شرار اربع

 ها۳9 بچ ۸
1۱ 

 ء۹ ۱0۰ مپ مالک ل١۰  لقاراپ

plءاڈےل را اا١  OE 1۰ Pl 

 . مءا١٦۹۹یرورپف . ۰ شا ءاڈع9 اوج 2 )ا

lee lgء۱999 ۱۰ ما ءا۵۸ت ا  

 ,۲۰هارنوج ۱+ مترا ء9۸/الوج _ ۰ م نا



 ۱ ج 0-0

 “نامے رش ںیہ
 لارازب ہم کیا کیا اک نر اج السا« ےہ ر تالاب دداداز آہ شیپ ےس دیق یک RE ںوئاملم

 لب نی عح۔ ےہ اپر طب ےس طاف ےک تاصوص ینا عم اج آری ہم ناروا ہا پارک ےس ںوڑپ دوا درز
 ای ںوہ ار ای ںو ارغب من قربان لر اب نا ای ںوہ مایوس نیمل اپ ںوہء ابن نب رتفم
 دچا ناروا ےک یی ڑپر ظن شدادنت رز ںارازپ شب بود ۓاج یلاڈ ہاٹ دلت عکاس
 ںوڑپ نا گم لا اقا رواردا طاح اردد ساری اگوہ مام ےہ دت کیا گرو کیاوجءاگےڑیر ظن ی اڑ بیر
 5 د ےک اہ ایکدو رک شده یک یک ںیم یمن کوب سیکل لک ۱

 بات ف اودا یج ےہ پام کت لق کل کس کب یکی دبی شناس ار
 علل بانک اوج ںیہ ےئ مس لو روا نیل ایر او اے ےک ادا

 ےہ ےک ںوتیصخط یر آر نا ںیہن ابال ےن اسوکں وتو رفت یکں ودب نا ی تیم در مان لک تکه قم
 ۱ ۔ے فراق رخ کانپ یف ات جم گلدان کیا کم الم اروا لاک فسا

 رپ ںیہن وک ےک ئل ی کیا ای ہرئاد کیا اکے ایگ ایارکف رمح ںیہ بالا ںی "ناب ںی
 ورا نا وار... ہار رک ےس اسوا وف کت ںی ا رات ضنسروا مک ں وال فلک یک مز ۓاہ شود حت
 مو تاماقم ناروا عزا قم فلت لوس الا تقی موہ رک ا اک ں تی ن اگل اک کن یش ار
 روا ہار تاش ےک رکرویموکت اش رام کا ارمادا ںیہ ےہ لک پ ںوہار ناو اناج آے ٹاس رکوہ لای کت رام

 ۱ ۱ ںی ےگ ےددپ اکہار یم اتا ۰
 ںیئی نوین 2۲۰ ںیم فرم ےن نوار کهن اد نوت اس بس مہ اک ب امکف فوم م یس لا

 کار ےس ںیم نکے یر و نان ایکن وتار له تک ا ںی یل سیا وار مز روا له ار
 ٠" ںازجاا ريغ نیملسملا عیمج نع و ادع هللا ہاڑجف بک ارتکاب کل اگ ١ یک نور یک سج ےس شم ناک ژ رانی ےک شرر ںیتیصأی ےہ یناشردا یفاو اکے ےک ے ناس وہی ووت لو قاتار

 نم, نب فک ہار کن اوکں دروس رگ ےس واور تک ں وت کرام نا نادت
 رتب موارد ما عبرت ۱ ۱ ۱ ۱

 ء۱؟ ویلا ۸_روہ ال لامدراد ۱ ۱

 ( خا۳ ِإ ا ء۹۵ ت اتو )



 ط ۱ ۔ ناب

 بات بتم

 ءےٰلا یا پس ہت مک ناپ راج پا ےک کی ای سیم ضر کت اقاد ینا ان ے سود نیلم نیر جرج

 روا والس" ار یواپ آف من کن وف اگے راہہ ےس بان یقرشم) عردنلاج عرد لین یرہ نو اگ ابا شاپ اج

 گیر ف بدی در کہ نک ڈیڈ نمک م ےک ےس ںوناگن الس ےک ں5 اکے رام یا ڈ رت کن وک فض

 از

 مے دا لاو کاھت ایک اع اک ت هاب او قار یم تعاتب ںی چن 0+0 نوک سای راپ

 ورش رک فح دی نآر تے نالہ عيد لام )رگ عر ىر ات تر ںیم رووگے لپ رسد رک وھچم لوک قاب ےس

 روش کباب یقرشمدحب ےک ےن رک فح ہراپاوس ےھت ےہ رارج د ےک کا فح کاپ نآر لک یک بخ اص مسا گن ذاح اب ےس دایک

 ۔ںیگا اوٹ کی ا سرد ےک کا حک ن آر تی رپ ۓےار طی دگر سرمه رد ید

 هه رگ آر و ال مز کرنا تستر یکرھد وچ اچ روا و ہی برخورد پیتر لوک.

 ناروا ہرینو لو ردراپچ ہلیل فلا: یئاط مت ام ںیم ہاکی ںوناہکے ت ےس اپ ےک ناچاداد۔اھت اب درک حورٹملاطم کن اےس یت یر

 لتا کن ا: ےعاطرب دارفاڑ کا اےک نلادعامنءاتب اتع ڑ راب راب کب س ن اے رنو لاقاس ےک اپ ر ملطں ا ےس از ےک

 اب آےم لشیعاطرب لوفو ناروا ہقیر فا لیپ اعم نفی رر کر ارا ےرصدد کے نائن ےریم بحاصم# ات لاھ دچا دلاو

 دلات ام عل وقب یھ "شی اطری رواہقیرفا* ھر والصوم وصرت اپ اا

 : لزنرکياد 1یک نانا وز

 مرحب جای و سی ع ر)ریبوگھ ح لو ۲ے وارتا صد ضحبے نادخاخ: ءلوہ ےر ہر ل نوا دادا واتان گر یا

 ےگ کو جواب ےک ارادا ےک چ داپ یم حکیم مسن ناجا رک لا )ر ار از(« سما

 سنی کنان قلبم ڈو ناروا عمر اخطار وإ ر بلان مک اصلا 2-در ید
 فید م کاایک رم چر کی یوتوب لر

 ا لک تاتا لات یاش ۳۹۶ نگر اک یھڑاد ن ونس ںورچچ تک ا تلف یکں و مدد روا تعامج یم مم اط رب
 هد سش وہ ما جم ای ار بیعت کے ےس سد خطه دو دردم روا دم یماط یکے وتا اکی اگر1 آروا لود بج ےک نا

 . لیگ ات ٹسرٹ کیا لک پوریا کذب ے بس گپ رول ےس هک کان داپ ےن حی یا لگتی جسم
 لنک انا یی ںیم کر مدر یم لوح ید لاو ےک پ آکا اخ ےک ےس ےس بحاصرلاو شی کیاےک تعامج فال ےہ مم پر ےک

 ےک کل س ضد ےس ےس ناروا ار د اتاق یر وا یودن یکن رکا یس ا لوہ کر ایم داد ےک ناتکآ یل اوم شی

 ۱ .( ٥گر تصارکابتصالعی اس اک نا لاھتادخ۔ےدہابأ ا سج نرم فیش

 id کاو ے رانک عجم 1-2 رد بوج ب اجر ود لک تے لَو 1اگے رام ۱ لاویہاسیب دیر و ماچ لامل



 ےہ دای کتب ارش الہ اکم یا یر ج ام مری ت ہلا یکایک ایج انس ےک رکی یر قت لب کیا قاب اش لا اطع الو یوم لا بی ا لوم شر رد لود ےس ںواگےنپا شرف کلاس تام اتم '

 رگ یراق ان الو ص ترک لاپ ےک ( رومال لاع) اس رکا چ ںایسلعرود لکو راب ےس ںؤاگےنپا شرع یک ل ام هر
 یر )کت رایزو زد کرپ سردار اش ا لوم تره کن لیاقت دمو راد مک بح اس بی

 2 »رند آل کس دنا لاد یاس یھ رٹ موما ماع لوس مالک نا تست ےس
 ۲ وج لو« تاقالت “اشر مب اط ییا ںی و نارور مک رپ ۓار ۔ یھب عج آروااھت کر نا گل وفد نا

 ا راتخروااتھڑپ ت الام ےک دبی« لخت اب کن ترش تہب یکن ا شی رر ےک روپ ۓارردا ےھت ۓڑپ رتب ولد لوو نا
 رام و ٹک روا وک کا ےن ھگےک نا. ےھت ےس و ژل ے لا راز یا رب لاط کیا ےک لاد باءت
 ےک وا« ےت آل آسرو تادابخا کرد یک اپ ےک نا ےت رک ایت فردا ےت آں اکے رامہ کر یک کیو کر عدد ءاتہر

 ایپ گرا یا ایپ لال وج روا نیر سعی تالاعو تاعتا الاب ہجردنم نکلاھڑب اپ یم لو اگ اوہ ادپ شش نمک
 لاغر یش بنک دب رن وید مولارادوہ یک نوید نی ںورکل ام ملت اک رد کش ےب یک ےس ل ڈاک کل وہ
 بار ربط عماج وہ ماما کلیک ںرط ولوو یو روا ید لهجه« ہاگ رد یلاک ای گی اروم شرم وا اھت ۹
 ۱ ںیم یی آر کال گن رل ا کورش کرم بام لاستیک کت مال خاک
 کل یتا ےک لنت ناک مق ....:. اض ینول لاس ودیا کت اتا یر حیدر تسایس یک ۱ ۱ ۱ ےاہایلہلغاد

 شا۹ ایدہ حاضری زم لاس کارو کر اتقا تم ات ال شنا وک ںایمرکر یر رار دا ہا ود ھ ڑیڈرکآن اتکاپ <
 لم سرارلار رسد ہداہود لام ےک اےس ںارکھڑپ نام حوکم لاو یاس دیش رحم رکھ ڑپ بکب مے نوکر وت هنگ کت رخضروا ےس وصوم حر لش ےہ رک ر ےک کوری بحاص مراحل تیر ؟ںوچ ںایم ںیئاو ےگ سل سرا بان لگ کر کن اج ہی نایک فرش بک اف ید اید + لا سش نام راد ار رسد
 1 (ایارف لیتا شر ڈا ےس لا روا نوص ںیم اتم نا مار کوا عشا تم. سس یر ےس ات رعت نپا ےھت ےس لم ںودرگاش - بحاص رم ی رپ سم تای رکا اکو بحاس کیا اق تہ یک ناق یا ناک چ ےس ےس کپ م گم 4 روا نازو ےک مک نام یفط اک ور پاش ینہ هک هک نل ےس رک یوتاب کل اکر پاپ نک کوک یک ےس شراب لام تیا ےس تان در £ ییرف آن اج نا ککے طراح رس دهن پیرو روا رد یکم الساہیلع ترنج ےک ںی ےس اوہ ںی یر تراز کا لتر ص کت راز اک دک الا ۓاوسدعب ےک ترایز دا ترضنروا نکی نہر حریف ےئوہ تیبا عسل ت رعت ےگ ردا ےس 5اف ترسم ماما ؟ لو رن ۳ ¢ ی یم ممالسا تنور ادا لک ایک اکو ارب روٹ ںورادا فتا شنا اپ) کل اح یرگذ کی,« نوقت تینا راک اد اسکے گرم )اوما ےس لاپ وہ لا ار لٹ مايع ماہ دعب ےک ناتسکاپ ایرنا تا دیش کا ڈا



 ک نالے و ںیم

 یکن ا یک ود نھ یا ےک ہدود یارک تاچ ید فست ن الوم یل تغ ارقد تے رک درود شاه فا کوہ لا
 ہاگںرذ یب دروپش یاب آل یف حشو رنچ ںیم لاس ےک هرود یساروا۔ یھب ج را اھت اتککد ےس ںورظت ی رگ کری دنلب و یھ“

 . يک شا ی ڈ۵ ایکءدافتسا ے شدن وم تیر ٹی یل م اتر مولا او

 چک یار پ مکے بحاص ماریا الوم تر حر حب ےک تخارفے نام :تباطخفو تمابا,تعاشاورشن

 تری الاس یکے س باج کل ی اڑا کن وچ ںایم می د تع اشا ہرادا مم سپر ساکن اردکان آ کت باطخو تمام

 ۔ یک کمار فش یہاشمرپ گنج کاوه ۔ یکن اکو کب تکی لوس مان ےک دیش ےس اکر قع سالجا وی روا سن

 ٠ ٹراپ کیا ......یگیوک وف ےن لوخچ ںایم نایاب کیا یک ج یکم اچ تان" مانم بام اک ں وشو

  رچ روا ارفف یر تہب اصوصخ ےن بیر ات ت رح کس ایک اشرب کولس لک ال ےک دن ندارم فاعور ور

 فورت لو رپ ہکاڑپ نوش تقو ے اول اخت ےک تجب اڈز رپ ر م ۱90 ۔ ےئارکع ئاش ےن اسر ےٹوھچم ٹو ھچب کیا

 ےک ء۱۹۹۶: د لاو یو ہر اوم ے ںوند یا نگ ے6 اراک رط لا ے اتوم اش شر ارحت یکں وڑورکش یم ںوناہز

 ایم کت رادا ک "تگ زور تف لاس کیا ں۱ لب زت کیک« ید تساوخرو یک “ناروا کو کک `

 ےن کریک روش آل شمس ےک “ناچ” ڈ3 ےس اپ نوہ هراد اهدا ر لب فرط لا ےس یاب نک ذ

 N ا(! .......ےکا rE زور ضا ۲

 ہلا e E وا 2 رک را یک

 تا ےک (وگ رک اع )لاو یاس تا لوت الوم: ےس مک ادوات الف: ایک ہاشم از انیس الوم: اجایکمئاقو راداابیارکل ما

 دد یک کک تع اشا کہ تک نود گز یک ادا سا نیکی گرد این یک رہ ال مالسا فروم ہرا سش توام نبی

 یورو مارا ییا اش سینی شش ترادصای ارد ادب نلوم ترحب ےک سا ا م کار

 ررقتنزاغ نوا ارفعوا تع شاور ا ت ارم کمان ںایمد سوم مرا لر اروم اوہ یف مات

 ۳ در اوس ےک دتسازن رب ودنقنکو رہن ر کوہ ایر اج نج کلا

 رز بروقت تار رب لاش ےھت ںی ئخ :نالسمےد ںیم

 چ انچ ےہ اچاید بیت باک یا اپ او اک تےک ناءایکمم اکے ےک واز 6و رو مالسا تعاشناروا ر ےک فتو ںایگرمز

 ` ےس م اے درک لو ےس کا اسوہ اب درکناطعااکب اتے م ب

 نیا کک کب اے سه یارب ےک سا یک یب تاش ےس مان ےک ولد فسیل رح ن الوم ورک تب انکی یکایک ورش اک

 باکو« عئاش یکی ب ات ںی ا ام ماعنا لا شئر آو نیست کب اتکس ا ےرٹن تب ها



 8 ۱ نالے دب

 ج ررر اھم بک کت اج لاردا کی واتد بات دا ےہ یم ںوھتا ےک نکراق يا لاو

 رار تشرو بابا ےرہم لشیاطدب ۔اوہ اناج رپ ےزیو ےک تح اس ناب لش ءار :تحایماکےن ضا ۱

 یک ذی رگا) ےن ںوکول ےک ںاہجج ہکاوہ کد رک کدی اوم ارب یم لاک ور ےتاج ےتاج ںوہ ہن ناتکا اپ یاش ےن ںیہ سا ۱

 ٠ تره یی رک ایک ن اوج ون ںاہد بات چچ لف کی کوی کل رکا اھ ورکر دب کلم ےل ساوکں انشا ناف

 ے یار اکیا جادیشر کا ڈ نر اپ یر کن ویٹسروین جٹ ام ہانی: ایگ رد رہ اب رقنرکدیحاط اچ
 ہک اھت اب الات کد کدو اوور اوب ااک پکا را دی انا مفرود( ندی نی

 ۱ لک آپا ںی اکا اہک ں وک ری ےن لاتا الع ں7
 ہراہیس اتم لدار پروین ا کک

 گهر ناف شر اکے اح ڑب لود السا تعا ینا روا بحاص بیر کر الوم ترش ید مواد مک
 ار سکس رپ یب اند یس فا کیم کل سام تر ےس ںاہو روا یی اہ خاطر شش ناجا اپ دام شک
 یک ی کو یوم وہ اسیر تووہ
 له رتب یک ور ے ورک کر لاو

 کر شب لاک ادا تی اھ کش اللو تھ زلصشج :ی کنی کیپ
 ھے ادا شاشا الہپ طولی ہر جک اسب ے ناکا اپ ماقرواایگمآش درج رحم یم تکی دم کی شر جک ک

 کر )ریش حا دیس بیحاکم شی سج تگ اش بک عم کیا ںیم کب ا ےس بناج کد 7 ی کو
 ) پاصن اصابت ترص ج 7 ناک ریت ناطے ڈب یم ......(دلج لوسرب لتشم)( یف ۶ ) اعلا خور یت( وفن
 درآن زهر ی آی ودرکل سام ےس ندنل یر ال سن ای ظا)نا یر ت( نونا ت تر حح تما الا مک کز لت
 ریس ی ایم رد وام اقا ریت ت افراز ھ آر لج د( ددر ) تلا باور تاید تامدقم(ہمجرت
 ری کیه رس( زا اڑا ارش ڑکا اڑج)( منو رتی روس )لک لول

 تلاش بکر.

 شا عل یاو یت یک کل فار نیر کو اک "دیش" 'رانہا کیا ا گے اط ب تا
 خاطر د پیت ز٢ر بق ملارد اک شرا ف ورلا ار ش اڈے ٦ رام ہیردرف “نر اتوہ اش کل۹۵۵ ''لاویہاس ۱

 ہت ئے ےب ےس ی دیک

 ها ار وا سون ارو وکی تم. ےھت یر تب لد هک اگ ےک رک کک هاو« لی ترادص کب حاص پیتر : الوم ت رح

 جان لاش ےک فا: یک نا کت ؟ےروہ الدعب ےک لا : گ کتک یئالوج ۳
aN 7 4 



 5 ؟ نالے ںیہ

 رب عید مولعلارادوکب حاص یراق ترص ےس وہ ےترکل یش ہمانساپس سهام ناس گول چت بحاص نان شا رن

 ےن ےہ ےھٹیٹ سٹ نخ کک فیر ت ںرط سا یک قحا ںی زادنا وصف پا ےن روف بحاص یر ات ترشح ایک

 ۔اوہ اب اط :رابدد ش9۸ یک

 7-0 ےس رت لول ( ۱۹ار موت جہا ڈاو ل وج )“ل الہلا زور تغ اف آہ رش ادا آمانو جلو

 1 "ری یوم ےن که ژوآ نابع لوم تر ضحوا زت اص بح اس نا سا الوم ۔ےت ےتال راج تمت کہ راش

 دا رارسا ٹکا ورحم اک یت رداہبر یش ٹکاڈ باتج لاف لو ورش اح یکس اا۔دلاڈ ت وک لب" باكا ایا رپ بیرقت

 تسود لاق مل اع ےیج ود +تاراما دمحم ارب شک السا 2-ارب ٹوجبم فر بحاص قاجار الوم روا یئگل ےس بحاص

 ۹۸۳ی ع۸ یئافور بی متکی ا اوم خاش شیپ یک لر ےس وہ واوسو م لم تعاشا یک اتام ےک ابر

 یک ے رول بحاص رم [رافد ر زو ےک ناتک یو صف نامہ“م سش ںی یئوہ رقش ب حاسم یقاسا اوم ترار رز شریف

 نشرلادیعس جلو, المال ترضح یا رب الخ یر چکر کے فوصوم بحاصر یم ات ناجا خخ کیا
 قر ےک کز کن انار ۔ایکغ اشوک ی اور اک کب ی رقت روط لایامن ےن تارابخا م اتے روہ ال روا ےب تالاقمم ےن یولع
 ی اوور یک شوا کو ا۸ وع ےن لم بجاھتود نو یر ا الہپ سش یگرح ذکر حا ںیہ ےتوہ کاتر دی ج ںیہ 2-آیا
 ک “نالے ےب ںیہ بیتا یکن د تیر اھتوچ رداارسیتءارسودءایکب اطخ ےن مجرم دو اآ سٹ سج ایک لج ںونچ ںایم

 ےس یارک یاو ےس یوم" راس محرم رو اغ آں اپ روا یجب رقت کالا روا بج رقت کر یف نب ید مولعلارادءفتخاشا ٠
 ۔ںوہ روا نقد یا شات کر خنک ااوہ لا ایج کب حاص اپ نثر | راس شر س ی راج کیر و ا

 _ وم عاش لم 'ناٹچ روا بدلا مادخ' وج یر تہمت گرا ےنرعتا

 ار چرم رب ملارد لاس یرخ یم زل انوہ لار مم یرججہ کد صیب ور رتی تاو لیا کیک

 یکم اکاروا لوتسیپر سم ںواپ ےک مولعلاراد کروا اوہ ایا قد یخ ےک ء۹ ردا لو« تداعس کی رضاح سم لایک
 مولا ادا کن شر ایک یکدم ارکیده ز کوہ لوڈ سج ہی باقار تب ما ن روا اجا کت ضسو باک
 یک وم ام اتت کم السا ناہج کیم ال درد ناءاھید رکا ساب تی وک

 ےراتمدنمرشںیہ ےس لور ڈے کان سا

Eادی انا ی ریا ںیم و ی  

 ے تنش یاری اس کتانی ات سا لہر مع کلاس کیا ےن بحاص بیل کر اآ نالوم تبار
 رر تن ص یو یھب یم یر و فض سا یکے رقتوج  یناوج کب جا یراق ترت ںیم نک پار للا ناکہ ایا رن یگ ب الخ
 ترخص تم می یک رایت کت اماقم کراتے ذر درا مر فس کا ات ارتا یت واک یاو باردا یک رش کز او آن تاپ رتسالع
 گہ اک فان نان ساب ںاہچ کے گچ هدر کلوب ارج رکو دام دواب ارت اگ تیب کا



 نسب تست ےہ ساق تب سافت سس ا
 به تراش الا بل یل سش پا ںیہ کل یہا قر سر مرا یر سد

 مارآی دبا اکرم کار ٹکا ےک نالے ڈی ںی ب رم ینا وب رضا یاب روا و مکر ورب 2-ار ها یراق

 بکر یت الصاد یئالس کذب ےس بس کر ود ےنپا کوہ یرضاح ںاہد ںیہ نو ارج مم ید ۔اوہ تقی رضا پلو

 چاک ق لک جرا یکم السوکں وئن روب روا لش مامات ناروا اھکید نب دلا م اظ کر ماک

 ےس شش پو رک جاو تت

 ے شو ار اب کر دئل مم ت اپ چ

 , )۳ ]رم سس اوووگت یم ان اوتصرغ روان دتر غ کاو نچ نقل روا ا لر" ابو

 رب دی اد لد چ یرسود نگر جغد اخر اہم کیا۔ںیہ ںیہ اگ ارآ یک کہ ںوریقتروا لو روایت یورو

 ہی جوج هما نات امل کن اک ایک“ ۓ نیر اسارت لای کے ال اش ار ددا ںیہ ےب را

 اتنی 7۱۴گ ری لامر ںیہ تد دپ کی لامر وریح روا تیادہ وار یک آل وناسنا

 ناگاوزگ تاس ریت ام ےک ناجا لاکر وا ہم تبحره ی شہ تراہطو یی ترک ےہ لا ترخعر وال دم اج ترص

 ناگدازجتاصےک تربيت ست. ےن تاحفاو تہب ےک یش ؟ریروا شف «یز اون ارم اصوصخ نور فو او

 زا نام اش ت رحت ےس اراک كیا شش مارا درام ام لر دعسادیس نالو تره

 - اعایکا ان یخ اچ لامان را ازجاص بج کاو م لو کرک

 مات ےک ناکا ین ی ور لات ترص او لات نور دود نی ےس بس لش روکش کے سرم

 گلا گرام اقتودے رگدرهب ۰ ۷ ریت جو داز دت یی تہب یر المو راشم ےب اکا کٹدحب صر کلپ

 بداو م وم ناړیم اک ت ساید نو لوم ور موم لمس ناتسودنہ ے یت یی یک ج کے نگ وہ ےرایپ

 نہں تیرو رتو یرخ 1ہ اپ بس ںی: حب تای« ںیہ ے آلان ورک: رب ترامپ ںوہ ںیہ اقنام اک

 ٠ترظعروا بخاص ای رگز رگ رام الوم تح را ارم یریم سیا ارس ماع اراد نصر لام کیا ود گو یک مب ےس

 ےک ناروا کت رای روا ما اتمر وارن ید مازاد نایاب ےن لر رب ود نا ےس ےس بحاص بیر یر ا علوم

 ییا یکم لعاب اظم ےس دعب ےک تفت کام تیب تو میس نیا نا سو

 الر بل زا اب کت ایم اور فنر وا ےب سروده نبی مولھلراد ترش دما اک کت موف

 قابلا شاید یرپپ راب س مال ام تقد ایک ہ یوہ لو یتا 2“ باسن بات ی ئاضف کپ آرا ںیہ ےنتاجرظن

 ےن بحاص بیر نالوم ترخص ریا: ےہ یتوہراش باک اد ےناج گرا ہدایز ےس بسر عل ےک بک

 موارد مما اروا سیر تہ لاس اس کپ آیات یش تمدخ ارد یگ راس ادب تا ف یر میا ا یھب

 بم اقا ر تیام اروا تح الصودا تا یکن ترک امنہرےک ںواملسم ماتم یاب یی طب دہ ےس میت کتیا



 س ۱ ناله

 رارقرودصلاردصےک اندر تی پآش سین اوج ےیل ےک ال لتپ ےک نویسم نا ںیم تقوا فلت. اھت اھت اوکر

 ےس ایلواروا راشم الع دب طرز ددن وید زکرم یئ داکناتسودنہ دعب ےک ید یئاپ تافو مرد ولد الج ب اے 1

 ے ب لش شم مالعاہکے اج اہک گا اک ایک اکی مو ےس یت رتب وید یھب کم اڈہ ےس بس اک وہ اگمار آی دیا کم ارک

 یٹدوج ےاج کاتب تسرہف فرص کہنا ل اروا نیا نا رکا ۔اگوہ ہن ہلابم ذق ای انب زکر اکت ہارہودشروکی اد ےن مارگۓ ایلواہدایز

 انالومچو منا کیا کو جو مت اروا جت یکم ات یم ید ےس رم ۔ ےک ںوہ راکزد تاس یکے یی ہفم سا ےل ےک سس 1ںیہ نواب سش

 ایک ولوم و آندو بج دارن شالح کی وسی یک سم نکلے وہ اط حتوم بج باختر رد آم الا

 روادازآ یم و ےس درس حاربت کپ تن هما اھت نیو ڑاورداک اما ےک ےرت

 7 لا 20

 a as کت ار ہاشم ت الام ےس ری

 ےیل ےک ںورواوج ےہ آی سا تاب یکم اک لول یاد یاش ۓاجایدرکد باتوا ا اپ وسروااھکیدءانسءا ٹپ ھت وج کے  یلایخ۔اگ

 ` لام لوظ ےک بحاصردلاو ترضح اض رخ انرلا یاب ےڑبءخوشب٤زجاسا جم تخاد رپ تخاس یٹڈ کرم وہ دیفم

 اپ یک ھئاہپ سری شکم وج یوھ گول بح اس فیل ارم ہی ءےہ کن تیر دوم ےک ےل اطم ےک محشر
 اتے بحاصردیح ما ان لوک آں ونچ ںایم ایام کت ہب سریعا کادر روا یگ یکن ا نکلے تان ےک ےنرک
 مھل لا ےگ وہ تفت سکا کب حاصردیع مان المهدی لاس ہر تس لوک وفات دات ں چ ںایم مات

 لاعانپا نے رام فکر وا ایر پا پاش را یک ویٹو وڈ اسادارادرتشر گر با تسرد ءامھمح راوامهلرفغا

 ولن انک ں رورتتاہاصادت ایذجءللوخ اا ےہ لے 1 ای ےنپا ککبا نکل یو سس اپی کی

 نامید یادو ایش کم الس اوا وگول ےک ےنامز ےس اردا ےہ ناقفاکل اچ تردرضیکل درگ ج ےیل ےک ےن لاک ےس درب

 چو کں ولاس کب اچانتچ۔ زیزعب هللا یلع کلاذ امو ےن اک وکی اھت للارگا لش ےک تبع یب ارواے درت کے

 ینا اک سا یادت لاء ےہ اید کر اآ کف راعما مات دادام ام پوش ص اتتا کت یا وب ےک رک خار اد ےنپادعب ےک گروا
 ید کدام شے کلپ لور ناش تم ے ادرک ام رفت اتم

 نالکنلا هيلع و ناعتسملاوھو هللا ىلا یرما ضولإ هبلا بوتا هللارفغتسا

 ' رڈرارڈٹلارپ

 ء۱۹۸۳ /۳۱ وای5رقرذ/٭



 ع نالسےوب ںی

 نا ےئ آی ت الامد تاعقاد مہ ارد چپ کا ےک ر۹۸۳ تمگاء ۳۱ت الاع یلاہا پا ےن بات بہہ

 اش یی کی اوضو دعا مقرا ص اتو اف ےک ار چرم فرایما سا” دادا انہ بوم صاقلار کیک یا ارز یج ںوزو

 .ےک عشاق اهم ہکاھت انچ وسدااھ کپ اج یضاط رب وفود( ب آم اکہ جوب نی, یارک

 ماد! ےک ہل را اشک ےس بس س مالعا ناکرارک آم نج درو ےاج یک اک د کدی وک نا سونی ا

 غا مر کو رافد مج رت یم: را | وداء م لکو لصف ن ای اروا توتر و زانج زاوا تامککع زان لم اذل ے اغیز

 گن وناکد ںورھگر کاج س اہ ے ایم لم یعاطرب روا ںیہ اب ےک لاش را تروصبوخ سش( (A LH AM DU دلا ےیی) ۱

 ےگ تالے ناتک نہ رکا نروادایزامنرکے کد وکن ا تب ج جد | اونا ےنآآ , روا ہو یگکت کی روا تا ز

 هپوردازب۲۵ ش یک یئاعک را ارفاودرواایکم تایی میپ اب هسته نر ار فاللا تا ارض نج و«

 نمرو زر لب ڈی آف آھجز ان یرہروچ اروا ایک اطر رکے کام تحت زی پا میک ایسی ارک

 لم تم نج ںی گرا رپ ڈراکٹ آل داد یر ارج ںیٹ ےس تاعا یا روا یی نیا میل واچ ام یب ڑیکا کی ا

 امام اک ا یس میت فمر ےن تاج کابو ےس داپ شاخ رکا کن شیخ زا لری

 ۱ ادا سکس یاس اناج وکں ولاو ےنرکم یا ںولاو ےن رکن واخت ںولاو ےک ارام با ۱

 طفح لن نم اربع تالیف کمپ توم ےک اتنا رسا هرکه  تروصبوخ رگ م ء۱۹۹۴

 داتا نما برش یھب تا فسا اچ نر وا بحاص فیڈ ادب عباتج ی ل زج یاس اعیارشا

 عرق 2-یک جے دنہ کا رهبر یدرایقخاوک رپ وچ باس اقح یر رکی لزج چاپ رذ ےک دارت سا

 کل ٥صاع تداعسایکت کرش لی بج تایر مانے رصلا .

 7 لا بافی یئ تام ادب : مۋ روفسک ا۱۹ ۲ے شکل گن و تو ےی ۱

 ںیہ تہ ےن ا اج تک میا ےک 1

 و دت. روپ لا 0 7
1۳ 

ا اخر ور اشک ب کک باب ےک ںیم اب 4 روال
 راد« رضا ازم لإ ےک ۔یدےد ےیل ےک ہم 



 aa تر ه ا اد 1
 ف نالے ںی

 رک کریم ےک واک ایج ممه لا کا... ایگ انب روٹس کے کر ناماس سو رپ واردات ر کب ی مبل
 تاب یکن یش ز ےس مکس ورکر وا5 انب رسم اہک حب ےک زان 27ص تراک سا ےیل ےک ت رج روا عادی
 تاک ہزوج ا رمز ںیم  ےاج اب تروصبوخ یباطم ےک فخر ھا اک رد کر یئا ا سا ےن ںوہناء ایک
 ارج الوم ترنم مون بسے رام” یئگل یگ داشکی ان ےل ےک مچ نو دوا لوہ ات د تاپ ےیل ےک اقا
 دایب لس اکر چک ا ےن( ےس بیطخد ماما بیت لا یں وج ھا لوبتمطفاح ان الوم تا تخم رکن اردارب دچام دلاو) یون سلم
 ایمان یب رسا _ومر قم پنل ایی رھا کیا ےس سرچ اس تروصاوت کپ روا وج دی لو روا اھکر
 نیب یم اهر دجاسم یتا رقت و لو بام ےک ین ائ یک : وہ اس ےک یک تدا یکے دبی

 ے نا شا۷( یگوہدصرش آ ام رتن ہم طب. دارت کب س نا ںی کلات ش ںواک روا الو گاج )تا ۱
 روا نیو اش لی یررب وچ ہ جا لوبتمونذاع ا لوم لیپ لاس کیا ےس لا... ےس اج ال م اک ناھا یب ا اک “'عالسالا نی دلا”

 ےک مر اماروااوہرضاح ھت اس ےیل ےک رھی ھب ےۓوہضاحظم کیل ےک نواز کرسی م لداص مان یتداع
 ۱ قو کیا ایک ی کت وکو فلک کیا 7 0 20 ام ورکر فو

 ءار نام " ٹا سا 7 f کر بم اچ تے ےن ںی ۔اھت
 ۱ ۔ے نب رندر وچ ےلناد ںونچ دا بیر 2

 ۱ نامے سل یر ادا اھت ےل رتا ےک اء ےس آے اطر ےس ای ر « لار روار ار پاش مر وم ء۳

 ڈرا بحر کاڈ ورکا اد زسا کا ما وشرب ےک سا؛ ے اھکد تاماقم یا رن یارو اک نیک
 نشہ :کرایخ ےس اروا ےک گن فیکس پارک کے س رویش ےک اڑی روف ےن ںاہدء ےگ نیل یریم)ل مال اپ ےک
 رپ اق دور ( کے آر اعتس تاج لب اء اٹنا)۔ ےک اد اب آل منے یت ارکے یہ کے اک ییا و نت سد
 ےک جلو مارس کوس ووکشدواراقود تمظوجروا سبا لوک اکہ دج یم نان اھکی در مار بالغ

 عم اج ںاداک او )ےک دام سس یخ و ی هد اے ترارب کا ند کید زن ےک نالہ ہد ید اف ٹوک
 غ لاتا “ سادلل امیق مارحلا تیبلا ةبعكلا هللا لعج کاپ نآرق امر گرو ہن وک ے اظن یک ات( ج
 اوین کاپ نل قد اش ءاگےۓ اجوہ دودی ند کچ ایام ثع باک یت ےک اند اچ لاو یر زپ ال پک

 ےک جدول لیدر کش ےب * ةکہب یدللل سانلل عضو تب لوا نا۔ے یب یی ھکالہب



 ؛معرم لا ام الع لوقب سم

 اکا دخ ھگودالہپ یش لورکج ےک اتو

 ۰ ارام ںاساپد ںیہ ںاہساپ ےک یا م

 ۱ نہ شه ابات ن ںاہس ب اتد راسو و لود ںوہ اس ےک کام

 ثعاب اک تا اک سا یھب UREA امی ا۔ںوہ | رولآل یم کرا لا ناضمر مر فیر شی
 اتوب یک ھی روا اگے لاو ےل مان اک لا یئوکروااگےۓ اج لک ںونیس نر 07 بج کوم ئاق ب تمایق ےہ

 ںوگرد ےب ےک مولعلاراد سا۔ایآ یم لہ ایت اک نی دید مولعلاراد ےل ےک تعاش او تتاح کت سو بانه ارامش ناروا ےہ تم

 - لیے عاداکت عاشا کب اتکا رک وغکرلت ام دغو تالاعےک

 ارزو ( ربا ) تی ادہ موج اوس شی مکے ک که درک لو با شا نا ملاک وال

 مکا گپ سد زی یب دصودوچ رپ ےتاد سا نک و# هرس اپ ےس اوتو شدرعدھچ رپ یش کا وہ ایچ ہیعاد ۔ےلاج ےس لا
 نورد تایفصا ۴۸۰ لاتو ہک ےس ا ایکن ب نر تروصبوظرواد فن حئ اہ کیا کن ترش یی کم ناش یک
 ہاگراپ ے تنگ ورو بشکل اس نت بان را اک وب ز ال کن اتکا پ دداودراء یر اق یف مل یم کیر اچ پي ٹر آش

 یخ نود رگا شود ےک نرو اوری نرو مربا مارا تقوا باما اروا ءایکر زت کھ لت بالامر

 ہنارپ کم ورمدلاو پاکر قت کہی ل سا ایکف رط یکم چمدان ارد وار یک اراک بالوم ترفححر وا روپ ۓار دا قف قم

 قوم لے ذاتسا ےس اوا ا تداعسی روا اوہ بی زا هم حد ےس تبع کں ودرگا شود نانا ے تقف
 e هجا ماکو رک: اوہ سش اش وت آر تن” ت روما خو عئاج ایا کے ہ یر تھ رق رول ای

 ؛:ام کس تو ے اول” شور جت ل صف ےن پا ےن بیزاری ۱

 رتن بت لیپ ےس تعاشا کی اں اتھب ےہ قت رب ما کک اج
 تاب ےک یک اھ یردوص روا تیعماج ینا: تما یتا فی دوا ںیہ ارد ود ںیہ ےک پچ تاباقتا

 ۱ “چ ر رت حا, شاٹ کی
 رج) ر وغ **ووتما یب مری کڑاردوسیک اوخ ترخحرواءاوہ اناج فر شود ٹینا نرنل۔اوہ اناج یگ لار دش کیت اط رب

 رخ رج کر نستعلیق سا رت )کلمو( جس شنود نت
 _۴ںوھککل نتسس لیعتاکس جاب لج کیا کل لیگ ل س م اک س کیا ۃش زگم ںیہ دچمادج ےک بحاص دیس

 ھتاسروا ںوہ لوقش نی بیت رک “ن اورم ںی ےل ےک ءافیا ےک ے دو ےک ےک لغ ناملمےڈڑب نیٹ''ںوپؤانلا

 تارہاشمو تادراو او یوم ھا سم یک ی یہ



 ف ۱ نالے ڈی ںی

 یش یب روا 2-ارفاطع قن ر یف تک انآےک ےرادادواےد یقف تک ز_ کل کومک الات نا کن ومواد سٹ تاعاس
 .زیزعب هللا یلع کلذ امو_ 2 ارفایملایناسآ زر

 رشرارشرلاریع ۰

 ,۱۹۹۷یرورق/۸ ھ۱۳۱۹ کر اپمل ا ل اضمر ۸

 ںیم رک ت اک سو باک ادخ یش رطح ےس مرکو لس ےک یٹاترڈیاردااوہاروپ دہعاوہایکس م“ نادل لی" 7
 روا رج ودچ قد کت عاج یل رر یرود ےک را روا مات الا برک e لاش سش المود ےس مے کنارم

 رود یئکرواورک ر46 لاا اکت نسو باک ادخ ل آه ری ا 2 وب حئاش یی (ء۱۹۹۸)لاس یب کیا" ریش یر روا

 _ۓ ایر قاطع ٹیکے ن ال اکے درج وکن ا تخ ارذر تح! نایت شاک اس یک اد ےس نیر اق۔ ںیہ سم نکہ ذماکل میم ا

 رٹرارٹلارپ

 ء۱۹۹۹۷/م۱۶۳۰مارفامعا۹

 رد

 رب اڑی اک مالسا ایک ےن و ںیم رب دئود لنز رم سا یزواش و یایداش

 ما راپ 6-2 وک ترعب اک انب سلم

 ہاپ ےب کرہ برف ساب اج ما

 رای لا وس مارقا رازہپ تحر یر

 از ے ناب یت ےہ ی راد م و ۱

 وک کا کج ہک ہپ ددقم ےیلا رکا

 ادن رب رک ںیم رج ےگ ںید رک ناہ

 چا ۷ یش رب ےگآ ےک نج اپا رم

 کارو رک روا ےکں وہ مات لش لا

 رچوو ےن ایک وک تبت یک اھ ما
 رذک یر روا ےہ نورگ یک داربا و

 ھز لا یری قو رخ یک لا نت
 ٠٠ ریز ںیہ ات نک پي
 دنپ ےن مت نیر نالاع نا اب رک

 دنب دب انپا ج ےک یکد انکے پ تار ےک ت

 رب ےہاتکل زر ےب ے ا 2 یر ںی
 دنا ترظف کب سروادنمدرد ےھت لو بس

 نا ےس ھا نی ےہ یت ماشہ گرگ
 نان یر فط: وم دئلبرم اک فلس تایور ےب مچ ےس نج



 ۱ ۱ ل 9 ۱ نارلسیےڑب ںیم

 روگ لاخر الع
ٰ ۱ 

e qelf > 

 ىفطضا نیل هدابع یلع ٌماَسَو هل دل

 .  تس انورسز امور لا

 ےہ حسان ناسا مالم ۱

 ما یک ایم تیتر اب ےس ماو تہہ سا کس غلام اپ تدریج

 “ےہ یم شوخ ۹ک وم ےس طالےک لک لپا ںیم الع کین ذو رک و لج یم با اک مو کود یہ یہ وہ ۱

 ار گز لگد چ یر وران اکا مرد ےک ماما ڈی بهمن

 دوام ساک اف س لوزود فال ًاتراتمالسا۔ںیئ اپ ےنوہ مظن ورم رک لی زگ ریزش ںی رود ماھتےےک

 ہک آستارا یر دوم ور تور باش ماسک نوک ی یکے سا ےس شی تالاحر گز اسان

 ۱ و السادس ےس ر وا گپ ٹن ڈیاکتیشیح یناس ای ا

 کن لک اش لاو بجاد تا ید ۔ےہ لاک اما لار یک ا تخ لات تیز کند

 بس ےن نا ها یر یک ا درہ ات کیا رواچ ید توقا فرط کیفی بسے زس ۰

laیلا ۲ راصنا نسے مال ےہ گ ی بارطغار ت اتش اشو ےس ساروا تای شوا فرط یکی  

 ۱ اب فر یک ناروا افت نم پا یھب ےن نیا تان روضح او اب فرط کار سم کا بالج رک ک هللا

تا نم وانا ةريصب ىلع هللا یلا مک وعدا یلیبس هذه لق , يالت
 و ینعب

 اچ تاذ کیا ید تار فکس تاذ الل ای ۱

 جامد لاصو یھبل اقنااک ار اب ےساوج ےہ قق لرش ید ۔ ںیہ اجو مت ارغوان بسروا یھب شر

 ہار کی او ےنالم ےس ہار اش اید یکن اروا ہر یئاد ےک انا یئاےناو نا نور رک لو

 ۱ مال مارا ےک ںوکول تک ےب( نما: پ) هعم نیلا میھاربا یلتسحوسا مکل تناک دق کګ

 تام ےک ا ۔ےدوجومشص (وسا لی لوس ناروا

 ھ11 بس ےگ ےتوہ تا م الملا لع اربا تیر کا نامی گاج ۱
 تاب کل

 کرم باک اہک ےن نکنم کیا اس نفر ناف نگار مد مار نر



 ق ۰ نالے دب ںی

 :موآے اکے ت رادخامیا ارد E داشرلا لیبس مک دها نوعبتا موقی نما لا لاقو؛ ےدار یک

 د لاد اذچ اوو ار یس یاد ےک ہار پاش ارحب ےک لمت رر ضخ ادا 2 اگ ں وو ایپ وک مل وچ ہار یر

 اکے بس سد  ناشن اکا رہ اش سا ےس یہ نا گولے او ےن آورن آر وا ےس ر 2 د توگد کہا ارباش اوا ورتب ےکادخ ںی خور

 ےس سج اھت تر یگان اےھج تمر ای اع یکن شمےک لپ نی اللا مرر وحر وا شر یک نزاع شهار لااا

 ۔ نومرو ہرے مکہ قم م انروض سم رج گدنزرو وار کل خوراک کنزاھتاج گرگان ےک من

 اک پل وسر باھا مات الپ مرت شن رو ضا ما بس اھ ی ۱ک وربما اب فرط کاخ حرط سج

 ری جاش سار کل رپ مرت تے نا گول ےناو آه کی ران ہشیھپ یک لوس بای اروا رم اجا ۱

 ںولہپ اے کوریب اگ successors) ) لولاوت آد حب ۓاہلظاقرہ امالا کی رام کن ا۔ے ثا ٹازیم یک ایماوج ءںوہ

e Ubi)۔ے روگ اع ڈی کں ودتب ےک ہللا لٹ مردن 1  

 کیل ان دار ؟س رازی طاع هجا ناقرفلاءا۹پ) اماما نیقتملل انلعجاو

 ' یدعقی وانلبق نمب یدعقنُامئا ؛ےإیا فیر می اکاعد سا( ھ۵٢ ۷) یر اخ ماما ترفح۔ یر اج نب ےک کک وری کرام

 سے ٥ص چاک یہا لباس مجرم ۱۳ی رج (یراخنب ) اندعب نم انب

 ..“ںوہل مت اسے راہ دوا مکا کوچ کرام اوا

 مک او و )یر شر

 عدل میس باا( بالا ۳۷لکاماااطوم) سانلا مکب یدتقی هتمنا طهرلا اهیا

 ها یر طے هم آہ اج ےہ اچ انب ےس تاب رپ دوا ےپ اچ انہ اطاق کل ٤٠گ ںیم رک کد ریپ کر اپت گولو ماما

 ےپا یہ ںی بهر کنار یکن جر یکسر یو ےن رکی رب ےک ںولادین رکی وری ین تحت ا یبا ےنڑ )2

 ےک تے اہ ےراتس ےک تیارب ناو امامت شر درگ ت رکے الپ تپ ےس ا- کد یکا یکم ازت قرن

 ےن ل روا خارجه ےس اچ ا یاد اول یهو اپ تیا درج کیے سش ناجا

 بوش رم ےس فرط ک ںی اب لب نیکی وہ لت تے رحاب دوا لکت ےنپہادزجر ہاکی ر کش اوہ لسکسس ۱

 ےس قہ سو لباس کج( کوزه یہ یک ۹۳ )رخ ا یت بیس نبریعس تر

 تفعض و ینس تربک میلا اکر کا ٹا فر یکن امس ا لوفودروا پناه رد اچ رپ نلش زم ےرہھٹ خان ییداو سب

 ` ںیہ ےگ مروری وت ںوہاچ وہ اھڑوب لا طرفم الو عیضم ریغ کیلا ینضمقاف یتیعر ترشتنا و یتوق

 ۳7 لااپوءرضاعل | سر عدل کر شک اہ فرط پا با گیرد ہی تی یو

 تضرف و ندنسلا مکل تتس دق سانلا اھیا؛اہکے وہ ےترام پے دت کیا ال فی ھم پآ

 : یالحال ىلع هيدي ىزحاب برضو .الامش وانیمی سُانلاباولضت نا الا ةحضاولا ىلع منکر ت و ضئارفلا مکل



 ت ۱ 5 ` نالے ب ںیم

 ہرن یر TT ںیا یراھنا گولے ا) دور لا باک ۳۳۹ص «کلام ماما اطوم +

 ت رح او ار (/ ےن تازثاےس ت رای زاوتمےک ںوموق یر مود )رکے ک فرط یت بی دا ہوم ےگ دو

 بس ید پاپ ارہاشوج ےس عر ڈا را رکا ترص رپ ےن اروا تاج روضت اچ ا ےن
 روم اتم تایر یر مک کل ہہ ےہ رام ف روا ںیہ ےہ رات ہار لس س ہار اش کا پ آب ا«چس ے الپ کل ورسودروا

 سم ےکانن ےک گرو شک لک نخ ناجا یارک رک کے یاد ہار باش پا

 ی راک جا کف العا

 اتسم ناک نم 47 ااش ٣ روس نہ شاری ت رح قب'
 لضفا اولاک ملسو هیلع هللا” یلص دمحم باحصا کلوا ةنتفلا هيلع نموت ال یحلا ناف تام دق نمب نتسیللف

 مهلضف مهلا وفرعاف هنيد همأقالو يبن ةبحصن هللا مهراعخا ًافلكن اهلقا و ًاملعاهقمعا و ًابولق ها ةمالا هله

 2ر میقتسملا یدھلا ىلع اوناک مه مهريسو مھقالخا نم متعطتساامب وکسمنو مه رلا ىلع مهوعبتاو :
 مم شاز آی کاپ نور رها سد اوج پنل گن ناادکےے س اچ ےس اوم اتاچ ےب نکال کرک مج 7 (فیرش

 لو نا نوت کی السا تماہقبط ںیہ ار اھسےک رکا وضت مچ کن سد اد ںی

 کد روا ےل ےک تبحش کریک نا ںی ےن لات لاء گیت توت مم نامت اکہ ایز ےس بسر کن اروا گیت تہب
 یورپ کل وتی ر طے ناروا تالغا ےک نا ےک وہ کک اہج ہولچ ب ہارہاش گن ادب تیلضف یکن اءاھتاوہ انچ ےیل ےک تماقا
 کا قے وہ ےہ رک علت ناشر او نیرلنادبعت عج (۲۳ع ار لج تال نم )وار گریم که ہدرک
 تادیات م007 اشرایباکڈ وس نی ادب عت رص تم وت گپ وار کت عار ےدہ ےک گی اگ ہد
 ےس رات ادا یت ںوتف او تجار ۲ 3

JSت ۱  

 ۱ ۱ وت ایل دنعد کرودےاو ےن

 ۱ ۱ تریصر و اک نی د ارد

 ثر راو و 07 تو یه چد یردپپ لار ترنم یون رام رم

 (مادع)یازو مال لا ؛ماش ےھت ز زورفا ناور اے۹ کک اما ای زیب مو ےک اند السا یت نج ل ولو لات
 وا اے باح کس ناروا یبا مایکل ؛قارع روات حقرماک قد شی ده .

 ںیم ں یی چکر قر ایاروا لاتخاس ے اے قاوعت و دابز ےہ یل اد نشا نیوکی جوم تاب یہ میلا مل
 دارو کتب ) وم یی کیی فارس



 تح نالے دب ںی

 رم یک ےک فلات یاب رک ما ارد مضرات
 لم لو ےک وس نیلا دب سرح انیس بالا لفادحب ےک نیم دار سال وا یا ا ےک حرف ےک لت روضتا مل لپ چپ ےک

۱ 

 ےک کن ایج لوصار دلار کر ےن پآردااھچ ہار یک تال سایہ ا لال ہار یکی درب کاران ات پروا ید لاڈ

 . ۰ رو تک دے درک للاود ےہ ناش بیگ کت ساری د گن ادرک باب دتلو ۱اک وتمت اونور

 امارگیر اب ے ویو یراق نکنی ما
 ہداک ی السا را شه گسرز یر یدروا یراق واکس رک گرد وج ءےترکل کت دهد دار تیکت اب یک

 اکت قس لول ناروا مار ایہ سی لئام یکتا ہقفو ٹی ذح..ےایکل رکا تف یوم ایک یک تر لوسا

 هما تر کرا ہل طوبضم کم السا ےن اس ےک بردار کک اند یقاروج ہہ فتوم م ہو اک ماما تنزفعاتزتارپ

 الو تاج یکی دا کرو کم دق قاب افکار کا یقه توری ناک ں وت یک چ

 ۔ےاچاڑکمزالوک تم راش ک

 مانی لات سر وک رشا شه دتررق کار

 ۔یھت "یدرکا اد تدیقک دیره تقوا ۱

 لادن دنپ ٦ے( ن۲۱) لشنبحا ما! ترحب اپ ساو سلف نا یت ماماےرسود شتر رام

 07 راس بج ےن پآرگے دم

 و مانکن

 رهاظ ٰیلا لام هنا و مهريغل لعجی ملام کند یه رس ںی تل ( ھ۷۹۳٥ )ربلاربعنیاڈفاعح

 ہجر (۱۰۱ش ورم انار اب) بهذي لبنح نب دمحا ناک اذه وحن یلاو ملعا هللاو موجنلاک یباحصا ثیدح ۱

 ا اس ا ی دص پکے ہ یلایخ ار بک قبط یا ہدالع ےک اوج ایر جرد ہواکہ اھم سی ناجا قولا مال: <

 کاپ پے ماا شک چک" رند نقل جمال بہ رن یجی وا نت ران م واک

 یار فےن حا ماما؟ےہ تاجیک ساب یک کوری کل اکا ات ال تیار کرلو روٹ سات ںوہ فلات یم لس غار کر اگ بج

 ےن پآ مایکل اچ ےس ۰کس !رلء) ملسو هيلع هللا یلص لوسر ِباحصا نيب رظنلا زوجی ا”

 بیگی وڈ وہ چ یک جے ناکج تبحا مهیا دّلقت :ایارآ

 لاتا فرد یا اں حک (۱2۵) اسکار دیر مادر رت ےک کک یت

 .دۋاد یبا ننس ہباحصا E رظن؛ ؛چ ایه تاب تنس س تایادر ناکا کے کز لار ام ت لو

 .ىلصملا ىدي نيب رورملا باب (۷۷ص/)

 ۱ ام ایپ وکن دچک اروا ن ۳ےک تے ھی اردا ثا ارم ماس ای



 E 2 ناسا

 یر لپ لس نایاب یک ہولی نیذلا ملا :مهنولي نیذلا مث ینرق نورقلا ريح جل سم ارہاش اک ٠

 سر انی د ی دوا ے گا ھریمھت ید وی سس

 یوم رن کف یر يه ك 0802-۶ i a تمت رب ال امار
 ۔ںیئ ل کیک نز ہت اسو وج 2: ایر چپ ءاتج ر بہ من رنز کیا المان رو«

 دال تالار فیل ےک لار راه رز یک ج ےک ایپ دارفا یال دا ےن لا

 تجسم رورش ف قوم وب کن ارگ سصوضو نا لی تی گا اپ میا اٹ دے میا جاش ی را کیا ںی یر

 ااو رک لا انل زن نحن انا_ایآ و ارہہدعدیباکت ڑ ہلا بردوا لو« تطئاط ی ریا یکن ید جی رذےک یجب سس اید هو کب ایسا ای

 نو مقر کن آر ( ںیہ ےناو ےت رکت لا کس ا متر وار جان آرت ےن مہ کت ےب( ر اہروسصا ٣ پ) نوظفاحل هل

 ہو یک اغلا شاہد ری ےک مکس نر قوکن آر رج تن که ج یب ء لیکن آر قود یکم نی اک افلا ںاہچ ےس مان اکو

 الا ےنالت تادارم یک ۲کے ی تب ر سیون آر ق یھب قوہ فرج ین اعمرگا حر یا یر سبح تروا تشن

 ' ےک رکرایقخاوکر ییا فرص مر واوہ عقب یا ےک سا لاح اکرم ریو یکن آر ا ردوو م شرور قا
 . جرات وا لپ داتا اک ا تیصوصت یکن ید اٹفحروا تاچ کس مالعا سرد یدک مالساوج ہی
 مری خر کے ےس جج: ںیہ دام ۓالعدد ثحاب اک سنا اند یگ بابسا ےہ هر کیا اکمالساانبدےاھتےا پڑ

 کاپ کت ط رپ کل کل دم ےک قطع تیشیک وار ےس رر اگے ی... ںیہ طوب رم بر یکں وی ڑککر ین کج
 'رواپر لاک اخ ےس عام مروا لود کلا |« نت کت ما سارکے جیب نج نام ۓاجاہکل و ڈی اشسا الب روا ناپ

 ونام ناصر نا وہ امرود یکن طا رام ت لا ادا تیا مرا
 تام ںواق رم پا تبع بسی را نآ 17 بح اصر تفکر وا اک ن آر الا یگوکءاکن فرو نلامحار سوپر

 بس ی مای ردا یز یکم السا یم ءےگ ںی قاب تم ات

JT9 رت براک وتل کا طے اید رہ باتکپب لاطیروا بات انها تا ربا  

E۔ے لالب رض روا تھ  
 < لا تم ہو یک ایچ بابساوج کادر کس تز زا ٹردوخ اک تل اف دبا سا کپ ر

 لات تا لا ےن ت وعلا تری یر آ دم درفکت ال السا یگ بج ء ںی تطاط قرط لای رز
 دات یا کوتال مے ےینارا لان سوگأپدوم کک دکلام بس انمےنپا ےن گر زمرہ درک کم اه

 روتی ںیہ یب موم مرہ ںیششرکی کن نیو فالخا لوا لس لی اکدارا ناءےاپدامز درن ےس لٹا شی

 )نر عن سیر لع لش نر وہ رک فرص بور هنزل ودرب ےک ادا ن اک اپ اک س زہ اک نیلا مان



 ن ۲ نامے ںی

 ید ہا اممج یسملاو مظنا حب ارم تن الا اما
 ۔ےد رگ کت یک دا ںی دس اپ تاک شان کا نار تمہ( 3

 ار ورضا یم چ کرد نرم

 نيلهاجلا لیوات و نیلطبملا لاحتناو نیلاغل فیرحت هنع نوفنی هلودع فلخ لك نم ملعلا اذھ لمحإ

 نکن ٹو: فی رک ں ولاد ےن کف ےس کاوو ےک ںیہر تیل لوڈ کس نشر اجر (گلابط ۰

 تگ چرت شی کل دات اکں واباجردا اتک
 “ایام ف ییب ےن کلک مارو

 آر جے ںوہ یکی س )هلن یلع تلعق امک نآر قلا لیوات ٰیلع لئاقی نم نکنم نا

 لش تیادر لا( کو ای ٹاور حا واور بل ت اکو ا) ںوہ ا راترکو اج شہ ن آر لز ت ےک ےک برو اج ںرط یا یک ار رم

 کپ فیگور ا یر کک اپ آر ےب رذ ےک تمام ےہ یک در کک کھ نرم حر کن آر قو الا ۱

 میت ترک اور ے اک رخ دا رپ تیک تار
 00ء " ةعاّسلا موقت ٰیتح نیملسملا نم ةباصع هيلع لتاقی امئاق نيذلا اله حرینل

 ` “ےاہآت مات کک تل اہیب ءاگےہ تالاب قط کیا ارد ےس

 کت تیادر ٹی دعبب وا ےیددبطخر یر ج ےن لالا یرواومر یما تح

 خم شب لار یا نما لازت لمس ہیلع هلل ملا لوسر تقمسم

 هام اماقبط کیا کتا کری ا مک جر سانلا ىلع نورهاظ مهو هللارما یتای یتح مهفلاخ را مل

 سم قلابی + ہے گچ کس نیر تا اکا یی کا ۱

 1 ) اگےررپ اپ ںوگول قطوورواےاجآ £

 ے رور قط ییا یھباکں نسیم ںیہر یک تم راک رواج فالف لت .

 لر اک ن ارفخو ناور روا مرور لا یم تعاطاروا یراداد کک تاج

 ںیہرےت ےن الخا شی وذ روڈ مس اپ) مهقلخ کلاذل او کتر محر نم الا نیفلتخم نولازی الو

 ۱ ۱ )ج کار انا 1 اروا ےس ۶عدد رت رو

 ۱ 007 زوو تساپ زا ی اجرد ۱ ۱

 تارا ور کر ج کی تدناننایک فی یری ماقم سا ےن کاپ انآ 0

 ۱ تب کیا کیف گی یاس ےۓئاج ٹی ہم نو یکے ارگ مپ آکا ال برد

 گام طمع تما کروا کری



 رسک  e a OE TE E, Tad EFہم ۳۳ یف نور  e Eسس سس یر ۶ ۲

 ی ا نالے

 sar تما 7 اگر اب کک مات یتب الاد ےر مپ کج تچ تپ لا
 اےک ڈاک

 E ناز تک گر ان

 ۱ تلال مار وا تیحارہ ما
 ۱ با n یار ین, تاب وے ر راہ راز لار اکر کل پو را اکے اتومادیپ لا .

 ی ہار کلر کیا فرم ہار کت مادہ یگ خ ےھت ڑی دا ےہ اوہ کیا فرم مختص جر کے شرازگ اوج ؟وہ ےییز اتا اک ا

 (ماھنالاۃ روس ے )ولو ما لیفت تو کری یم تروس یک یوا وتم رکن

 ےہ اکو کاک رور اقہ کن تل ییا یم جن قاب ارگ واچ قہ کے عدل یم نہر یقاب ےک تیادہ سٹ
 ۱ وہ فلک ےرسو و کیا ہار کی جا ارگ ہر گم لوہربارپ پسوووگل شیت رک ےرام ایا ۳1۹ لورم کا لری

 ۔ ساداعا فرط یکے رسدد کیا طا تالت نا کرج« 2و« فل بس یم یخ ےک ےک .
 فال« مار ےک باما ےرسود ییا کے رگ انش تقد پا پا بس نا نورد ارش دورے رک

 _ےت یئادوےک ےتار یب کیا اردا دم ےرسود گی بس ےھت تیا امار سینا نا ۱

 (ماعناۃروے پ) هدتقا مها دھبف هللا یذه نیا کنلوا

 شی دسر ارام و تک ار هادی اق رے ری تا راہی ین
 ۱ لو ی 7ر گم ںیہ ما یارگب ساید متا ان را کولر ارج مالف :jp یتووسا«باز کم سب سل ۱

 ےس وہم وم ےک لر انا ےپا بسی اید الت ا چ ارارفک ن بر طےنپا ےن یکے نان روا کر ںیہ ارتتا
 ۔ نا رص تر ںیہ تھر داتتاوداتسا لش ی« تاپ منا ںی ےب اقم ےک تلالم ۶ا نارج نت ماقود ےک نا فال«

 ۰ رپ ءایک بات اکی یر فی جا مالظاذرم ےن ںوھخجء ںیہ ترک فظ آلا بس ود رپ الخ گن« أ فالقےک با کہ لیسو چڑ کا

 - لاآت وت ن اعد پرس لابعتااک تقرب ںیم ےریقکےک تو من ںیہ ےک کوری یہ یکان نصر گبولا ترے ود الی وا املی ۰

 ند ثراوتمےک لیپ وذ یک وم ےک کک ےنپا اونا ف اظ ےک نا نی ںیہ دجومدوخ ےک رپ دیو ٹسمء ںیہ لت نیم

 زاد( لب آن کراکےک سج ےہ تیا وار لس ک یا قہ ںیہ کت اجر یکی دری یک لا نی سارا ںیہ یئاد ےک

 قت, ے ولہپ یاس کل اڑایا اکی سوور روا سلم سم ںیہ آو د نک ںیم ردوجوم سم روو رہ وک لار کل ضا روا ںیہ تک دعا

 ادا )لب بس ابو س اب هاب گیم ) تاب لس, «بمارکیا 7

 (ماینالا5رو ۸ پ)هلیبس نع مکب قرفتف لبُسل اا وعبتت الو هوعبتاف ًامیقتسم یطارص اله ناو

 گیس ورگا اجے ہار یر یم واچ ںوہ ارور ھت رواولچ ب کا ءے ہار یب ری کیا کر یمن



 طظ نالے دب ںی

 رورض ف قوم یو اکن ارگ ھت موم ارز اررفوگو و ےچ ہپ ہار کا لش کدر یکم ارکءایخاھج حل لا ےناد هارد

 اوارفلا کے کے یکے کم السا شٹ یاررا یاب یکم السا ںی سایر کے ہاری تمارب ے نل راک اروا ر موم
 ے زم اتعد لوصا.ےت فالتخا ےک تاعدرف تان الا  نارگء ے وہ تاعحازخروا تان لا یھب نا ےرجو گہ ن مرح
 نالے جو یے د ےناج سکے ک آے حورمروا غار یب سٹ تان خا یوا لرد 2 ںیہ ےترکیج ت یکن امہ س

 اگ لاری ےک اا یا بسی ہاری تھ اب کپ روا تک ترق آ ارب روا سماد کیا د وجواب ےک بس
 ۱ اب کیت ن ید دامی ےب رک ارراچد تیل ےہ ںولہپ خار

 کا منافع را دا ما ترا ادب دی وا ردالچ ےس ماری اک سای

 هاش ترضح پر رانی اک ور نار امن ی ےل ےک ںولاو بادام ےنارھگی ا اضف ید کے یب رک ال تب بد
 هاش تره و ےک کاپ نآرق ےن نی عن رواشروا کود تیمی واش نی ےک بام
 هرس ول ےک بحاص هاش ترا یار بر رر ھلارادوکن اتسددنہ شش کرار ی رام لایت نم کر فو ٹی ده سود ثدم
 ک امگن ارت یوا ےر یل دنس ےس ےس ارگ کاملا بس ےناو ےن ںیردعی ہے یل ےک داہچ ٥م د لک ااش
 کی ۱ ۱ _اھتر عا رک رواداتا ل لس اک قال لا ںیم

 7 ۔ےت ےہ ر رکر وہم لاپ چالش ناتسررتہ رکا قاب ادیب ےس یی ںوندص پروا بیرت برے دہ ایا
 ءےگ وہ نیل پاتر ےرپ ود سوار یگ D۷ ع ہ۵ ۳١1 ردا یارک اقارب ے لو کت فان یب اپ یکں ولار

 بی ذہتوکک کام مکے را قا ۓئوہ تڑپ ےک پرزا قر کا تار < فکس مالعا دہی قر وا کک
 اپا یدنپ بزخمےس مان ےک ین ت جاق ناوخت نایاب کیه اچ ان تا ارپ پ ںوضاقک تو" اگر لا رج
 یمارگ Modernisation Jé رگ درگ ہن لن ام ے ںوض اےک تتوورم ےک لر نش زم ی یر الب ند

Us skiWesternisationیر و سھڑچچ ناو سٹ ےامےکرارقا بج ںایی دت دام اچ ید کر یم  

 ۲ همی ۱ ۱ ے اچ لم یھب نھ ز یک وردت لاو
 رخ لک کے شا ام تدایق یا لاک لمم وت کر تا دام لاک ںوک7 نا سش بالا

 نش یم نوت زیکر تروا یراف ی روج ےس مو رخو میش ییا ںی کے هر, الاڈ لربوکک اچ ارکان وردت
 ہر رک کت س ینا ا تعطس یئالسا مي یارو ا ایکو اف ںیم تیہرخ چ ک7 و مور ھاوہ الپ م

 یرازآ بن کرا ادب تتوب ےل ےک راد ےک رکو مس یل نیش مان روا ںوفارلسم ناتو
 5 ںی بار آی کن روس ے اچ رک وک ونال بارک" باب ساردعب ےک یک اک ان یک( م۱۸۵

 رو رر رمال تیام ری شش وال دوا وز عنوان تھی( چینل, کھ لم ا
 شءاژتاتسریپ ںی رد ےک ےس م آرزو نک ہوں ناتودنہ ملک 7 اف اش مک "یویرولل السر دا یا 4
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 اراک ایما وب ے رکے وع ےس رتل مر لک

 رس بعداز ٹنی قوه اه موج بلقتحسو لا ےنلع زمرا ۱

 رگ یب ایا کس جور ےیرظنا سا ناملدنفای مر کر راکم رعب ج) ییا کلو

 رم ۱ : - اقا کوک منام ترا وتم اک جر یقین قوری

یدا آبی ت ی ام ےک تاب ارپ ےک ید نثر ۲
 ہنر و ھے ےسرظند رتی غمر ںی چه ماکان مہ ش

tyeےک یش کردا رت ویددا اج ادرک پی د ی گرہ اج کت پناہی گے  

قدیر ےس نشر ےس اپا رک وفکر کو کروا یا کم الی رز
 زظنورگ پا تار رب شو غار ےک لگ وار ت

 نا. لا گیم لر ےس ار ار اد ما از اج مک تو منو

تیوب ارم اد ترا مالسا ار دب: ارکر سوپ یدانسا اک
 هاگسد ی ور ومش کت عام او تنہا بی رک رود 

 ۱ لوم متر دلار

ہل اقع کاری تم اکس ا یر لجن انچ اھ یز لانٹکے شا
 

 ۱ ویران کوک اب الا لاھادچ ی هو زار لخت منہ ناس <

 تاعارم ید دروا ےت ئام مک ایدروا د گولی ء ۓئاجناھچ شاو لٹر مالا لواےنپاوکں وز گرا ےئاجایلانپا ے بلت ۱

ےک یرادافو لا اکے لوزب رگاءاھتد رت 75 نا اوس ےک ےن رک لا
 ۳ یک دی الخ ےک ید نرم گر ےیل ےک راہ ا

 ے ںی لین اروا اف اکسس ایر اب رت ےک رود سا۔ ینگ نہ ںیم ابر دی زکر ھ یکن اروا ےھت راب

 نک اچ یھ کیک کیک یی اکر ا٦ک اےک ےنرک شاد یر مال واد لوت کرک کراتا شر

 1 کیا سج ناترن مالک لو رورض- لو گارد تا یک وے ےک مکانی ےس ینا ےک یز

ن یا ےن لو گام ء۸۱۷۹ انچ ےرکل خد شمال وا ےپا تاج سا کت یب ت
 ۱ نان ع

 2 ذی همای. هدر رک عم رسم رکا یب

 کک 5 ۔ ےک مداح تالا ےک ںونارلسرکور نادر لاس کیا

 ےک ین نت ناتسو دن ہدالع نگر اس نشیں یم سیب یئوہ تعتز اک ع نتا داپ کاو ء۰

 ۱ "نایت رب فاز یر کج کل رپ دود ںی نیر ۓوہ کی ریپ تاک یگ کدداپ

 ها ےک لی اقا د ےک یک اش م

 ۱ رح رخ ما ٹپ
 گاج فالف ےک تک کیتے ےک ناروا هر یاس ےک تمو گر یخ ک درک سری ہدیقق پاک وام"

 کتو یک یفیک کن ا ہرا ےیل ےک داہچ ہو روا ے ہلولوروا وج کا ںیم لول حروضن سا ےک داچ ءےہ یرددرض

 ۱ هل



 J نالے وہ ںیہ

 ناجاصامدداپ ٹرپپر

 لر فا یکم ت کتو لار لاع کت اناج کریم رب تی رشکا لب تہب کیا کل ورنشاپ ےک ناب"

 وم یاش وج رد نوچ گول ورازب سش توتہقلع ےک سنا وے انور اوا رکود اکو وج نی یوم ب حاکم نی

 اتم هتک اے اجو لکت ےس ماکو ایی رکر اترا ےک ے وو ما ےس یم ںوفارلس نک ںیم

ےنرک ال ادخوکں وک ات کرم لیپ ےس سام ےہ اگاجایاھڑچ اندر باسی ےک تموم
 ےد تسلقے یک 

 . چپ وہ نرم پچ پچ ےک خم مرکب ج بن کشتن ورادخ ےن فتو سا اھتدارطمر مدد ںیم ھی

 ےک ںودنشاب ےک ںاہی به اچ انرکل کپ ےب وے ا یک یم ت الام تل اہ ایوب لاحم یک اباد نما فطر رواں

 ۱ (وخا ین ییا لش ف آل رای" ۸ هرس ناب اد زت رول طه زا سات ا) وب شعار

 ےک ندارد اھت ات انک ارد شنل کس ںوضاقت ید نی ذ الہپ کا قرف ای امخ نوت ز ون نا

 کاست وقت ناقص پل اور نزار قیام رکے ںوضاق یر ںیم نم

مظہر وادار اپ سیٹ لر نو لرد تارخم ات لا اعوک طے رود فرز
 ۔ے ام ےک لوس ہدعاقاب ںیم 

 ا ۱ دنیولو مولعلاراد

 بحاص اتر گان الوم تیر مالالا تسمه را ےک سیر ۃاثن یر گو ظنےس ید نر تب موها

 سگ وفا مسا ا الوم ت رح لی مر شو دعا اب شم کداز کج کم ارایش ا الوم ترضخ یاب مارا

 ی سہ دم اتع تحصیل ےک ےنرکب رق ے مود گیا وکن ۲ج ذ سردرد

 ترے ال رال دوخ کو الو ترخو تا ےن لپ ےک دند داو اط شرا ےک تارف نار اش م

د ںیہن تک ناار الع ترحم اسلا شورا اش ےک ناروا حر
 ےہ بی a رج آن لوڈود فر

 ۱ ےہ آے تام ےس ما ےک مالسا تار یر الو لعب کوہ یک الصا یت و کرم نا قل لپ رب

ندا افق سام ےنرن ید مارو ام یل ےک حالما ین
 دث نامی اظ ترفح۔ ےس یم منیر تم 

 راغ یہ ءاغنخغدشرا ےک ناپ ےہ تم ےس ینا یف رشا مالوم ترحم المتس رے دنب ید مواد فرص

 کارو هام کادر داش مخدر ایر قرار مکس

 ےک یال انار سا ات نواز دول دیدم مزے ماما ةو رنج کورت نکا اتیپ ا

 تک ماقعزاتم اند الا رپ ےرجو یک تیئالھن اروم اب ےناج ےک مالسا ےس اد یک آروا ںیہ نان

 نا دبیر ےالعس وہ زا فر رو ت رطح ب الق لا لقوا را راز انالوم تره

 ا



 ¥. ۱ نالسےو ںیم

 ناکا ہد اقا طه ادا و شراب نا یکم مترو ںوششزک

 ۔ےیل امہ اد بایماک شر یر نامش کت راہ یک تروا کوت ت تا ارح

 هال ںی یر زور نام لم سی رسیور مو وس پچ لزردتمورد کم ورم لاتا کا

 انگ ارگ ا الس ضل ےاجدہض فار ڈے مراسم ام رک وج بخ اصڑکاڈاداپم کا کں وک بیر

 ) ۱-۱۵۰ فی گرم لار الملل ارسال جلسا چ رسا مااچاچ ےہ چ نومو موم

 ےن بحاص ڑکاڈ سش مئالسا تیاح ناپ اش ندید مالعا روا لس مہا موم لا

 یاش شاد رئاد پا ےن بحاص کا ڈ۔ یھت شاپ ےۓئادص کت ارکا ایٹ اره یکتا فت موج تب لود

 لگد تی لتا اراپ تعب یکم السلا ہیلع یا هک ترا لرب موقع فالتخا ےک توت اکا ا بوت قیقح

ی قمروا ییا ےک آت وت یک شا مکار وحب ےگ نب تا و دع دوم یراصنروا ۳
 : ےک ار اصن ووو روا + بجوم اک

 گۓ س مقر وا برم ے اہ ایل ناب ای کی نوا رکاب ےک پی ترضخ ایکس یم لک لس یش دب

 کم تاک اء ںی ہی ھوا رم ےک تدیقح کم السا لا حرر کردا گے ا ارق قم | کیا دیس السا تموج

 گاو تام ی پا ںا اد اد

 رک اچ یک ارح یت نر لن تاب ولد ےالع ںی نوش کا ناک محرم بخاصکاڈ .

 تب آر ارز مارا یکم الساود شا کرب ے کوا ےتارگا لیکس فاس اکا ےک ورم ب حام
 اتو رنج تشگزاپ ۓۓادص کے وم نے لنت الخ الضال روا لاتا اکو اڈںون ی نا

 ؛ ںی تعککف تصم ےک کر اہلارر پایی لاک یجب لوس سش لوفادیم یاس

 یدنهلا لابقا دمحم لا ررتكألا فوسلیفلا لدم ةفسلفلا ىف لار ننع نمعسي مل

 موحرملا روتک دلا باخصا صخآ نم یئاتغچ هللادښع مرتحملا نم نب وید یفهآ ۳۴ هنس تعسو

 رس مش . ' «هفسلفلا صماوغ ىف هيار ةقد ىلع اريثك ىنثي لابقا روتک دلا نا .

 ۲ ۔ لارتعا اک نیولو ۓاللع

 ار نک یا خر لسکس و کوکو اھکر مس رج لس رفاه نر
 ر للت س لایا درک شاو لمت مالک بر رہ تک اب ایشو جاددو رک لنا ےک طارفا سا اووہتروا ےس
 چرب روا لنت حر یرپپ ےک دیت ا تا رج ےک وہ کش مالعا لاھعاہددہ لک کور لار خ لسو رواوہ ۱

 و رو ۔ے زا یک لر کاڈ ےس تایر دانن ند بحا هال ا ۳
 بس نب بت عا ۱

 ۱ قم ماکت ما فرم اين آف ادن ےک ٹی: نر
 ترے موترم ب حام کا
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 تگ

 ا ٹو ےہ کک ۳ یک نالے وہ سہ

 الا روس رب
 (؛پ) نودعھب ال ایش نولقعی ال مه ءابآ ناک ول وا

 _“ںوہ اوہ ےس اجو ءار روا وہ نیر ہناداد پاب ےک ناچ رگاالھب جر

 دوا بولطم نقل ستم کی فرد قدر یکن اہ تر و م ےس روف ےک ارتا ملی مالسا ۓاپپروا فلس

 ےس تول نر سم زامنرہ یھب کہ لی رپ تر ےک نا رداءادہش نقی دنا ی لورم فرم کپ یک و تم

 ےن
 (!پ) مهیلع تمعنا نیذّلا طارص« ؛میقتسملا طارصلا اندھا

 یگان ےن تپ نج یکں وگولناواد۔...پ ہار گریم شاعری

a.گے زر کٹنواے طوقا اقرب یت لد اط لاکا  

 ٠ مالساے مان ےک نب د ل یر رفت یک لسا کم السا داد لاا نا ےک خم لابا

 ہک وہ ےس رپ برا هک ےت رک شر نار ےک مالسا ےس لمل لپ کت ارفع و ی

 کس ب رتی سب ےہ

 ؛ںیہ ا 7 منکر تعاد بح اص بیر ملا ام تر موا راو م :

 اے چتر ته کادر در ی ےک تا ےس روس تی ےایفوصردامارکےۓ اوا

 کد ںیہ تیا ؟ یرور یل ےک نایت سل تبحاکنادنب وید ےس العل ساءےہ تاج اوج باو تایح یگ کت ما

 شاک تدا یے سا نک ںی ےک رور ضم مکن اید سام ات اکت یب وب یھت یم تریقخد تبع ھے ون

 رداقلاربع ته تہ کے ہی تقابل تار و فخر دو درک ورت کن ایک: ب

 روا لا فلاد لا ر ماما ترص یری جن دوا نیم ترجیح یاری ترا

 یکے او ےنرھب گیر کت رجال سا ان ےک یز ےس شین ےک ناروا ناچ یلدا واش ت دلا اتر

 یر یدرور سه عاق اب ت فی ردا چ اتے تن ل اھا سی رتل اعا نامور شاک ارح نلا ںیہ مارل

 ےک کلم کا فرص با رتسر ےہ اک وف یک روا تاگ نے اج اھکیو ےس فاصنارگا کب ہںیہ تھکر باتا ےن ںوتب اردا

 کا تو تار قت ی یھب سی مات کو کتاب ہی تو یاس باد لذا عیب آلا

 ۱ 0 “۶ ںیم ین یھب دی قد جن رپ یا ناک لب

 دی 2ر قو تلاش كو یا



 ۷ نالے 17.

 تاج ماش تلود ی زا ےس وہ دیامعڑا زا ییس تعدب کردو ہنس تعرب زا ام تعرب مدد مسا زا بابا ۱

 مد کی سا لا ارگ فر گم ار آت عرب تام اب تسا شکن رغ تعرب عن ایر درد م اع کت سا ر ورا یک ئاو دوا

 نیب ابتعرپ و تنس یا دئاکوگو رنا تعرب ۓاہ دنم د جراد ر کتو نا, الع ٹکا دباشکب ل تنس ےس ایج اب ہد ن ز تک ب زا

 ۱ نیک ت لالد تیبا مدرمودنہدے «س 3 ل آن است اپ 6 ست
 (١۱۰۳لضمرر فر ٣پر ) ` و

 ررط سنجے رگ زیپ حر ط کا یکے دس تعرب تب ج«<- مزال زیپ گس نو تکاب!

 'ںاہچ کیا ے یوم لکش تہب ترآ تاب ےہ روا نک یک کت راد بلاط وب کت یحاعود ےہ لاج گز ی ےس یس تکاب

 سراب مد ف الغ ےک تعدب کس لایت کس ںیہ رس مار آن یم ںوریص ر ئا ےک عرب لولردا ے پویا ت

 واں وتکدب ف ای راو ر ںیہ ےس دانم فر وا ںیہ ےہ رے د اورول ذتحدب کو لوم کا تو ساےنوھکن اب ےل ےک تنس ےس ایحاروا

 ںیہ ےہ راھکد وار کت عرب وک وال ےہ رے دک ةف اکے دوہری لب زئاچ ےک نارکے درا ر کردہ ۱

 ےک تاعدب زوآ ےل او ے وک اب ز ےل ےک تنس ۓایھ اکی نا انمت یک ین اب رد ےس الخ نج ےن نام فلاد ہت تررضح

 ورا تارا ۃانناکک ب سس سر سر یک یھ تو ون ہو

 ةنملا الف هوم یر ےسدنب

 ۱ ںیار کت نشرت
 ے ہر ظالم ےک نا دامتجا کیا ماما تن. ہلقم ےک ف ناملمدص ین ۹٭ ے دام دنج و کاپ نشزرس

 لوص اعم کوکی ق رجب ےک عام فخر وا نت نام کا کر ام ےہ مان اک و ےک ںولم ےک ین باک ار وا تاجارختا
 کت تا 4 اس لک ا ر طا رگبار سا فالق ےک تل ش
 ارت کت ضس عراا روش او ےنرکل رسد واتس رک ار وا تن یک رضا میکرو تردد
 یر تیت لک راقد ےک شے داحا یو فرط گر دام ےک ناوکت ادابعو لامعا سید ےۓ ال اھت کک لو حر

 مارک تو لوص لس خر فوت ار نوکر وا یکایک یی اس بلاط لات ٹپ ےس ےرس ےن کل اجر
 ےہ و نور کت شرو لاس تو با ءاھت اج ایکل کوہ ف پلان لیپ کد ریاض کیا ےن نیت وار سا مہ ا الناوہ
 ہن ےن رتبو ساعت نک :II رت یر اوج لگن وب نوت لوو یکت قش اتا م تادا و لاکا ناروا ےگ
 تار« لی مولعےک ت ار نا گر :ماش ےن تاقیقح ید ص ایکن ار شر وشک نسوا فاح اےک د نہ و کاپ فرم
 اکاگت عی لاری 0 9 ماند ںاہی ےس اتے مت مرے ین شیر ترنم کت یفح جب یمن ری.
 درام اراک لارا



 ۵ھ نا دب ںیم

 نا اب سیر نین ےس نا ےک ہر نوت ےک پت باحصا اپ ےک ف احا ۓئالع انرجی یو جت

 د ها لا یکن درک خير سا ےن( م۵۹۳ ) نفر لا نب دلا اپ هما« بنات ی زکر م یم
 رپ بحاصروأ ( -۸۱) یررنکسا ماع نیا لک وہ س قم تاذ یک لم روضتر وا یا ٹانک وت کرم اک بلاط کب نیک اج ےب ۱

 علت نان کیک ناقض یر اب اکرام اک 2۹۱۹ من

 ءے عع رد کار ق ودر ے تف نکن ب لاط ےک دن نی ںیہ ےل یم روستا لاترد تیر

 تالیف او را یکن اردا ی ندا ک ھ۱۸ ۹) ماما ترت یاسا یو

 - ۵ض صر قلع ےک ( ھ۱2 ۹) کلام ماما ترتحروا ےس ال فی رشد دعب ےک تا گیم ترم +

 اپ پی رٹودایزےک تنس لوصاوکواچتجاےک وبا ماما یکے لاطم یب ات اکو اچنج ا قوذ کا مابین مان پے

 فلرشنی د بالی اداوم زوم ا اکں اروا یھکا انک یا ےس ماس دید لا ولا اتاماسا لا ےپاےنہآ

 .۔ےت تا روک انکی اےس زاردر الو الع یت تاع نکے یک لق کیا یروجوم شے وویچ ک کک .

کا نالی رداتناریع نت ت رح ے ںوطساو ۳٭ج )عم کر ہم یتفم مالوم ترضخ لیک اخر درگ اشروم ان ےک نا
 دالوا 

 ۳ ترشلا فراعما نیک 7 ابدی یل کک اروا اکے د ةسمےک سا ںی لاس جد ایک ما ناتق باکس نا ےن ںیہ

 گر بلا هل ںورلجراچ بات اکدوپ ےہ نوم مر ویلا بانک لج یر مود نیم رک تاش یی لجو کس لا ںی ھ۱۸۵ ےن

 ناب ارواح تی کن مالا باتکش یار طوبی منکر کا ی م تا ن یک شوت

 ٠ نیا شر اف افولاوبا ت الوم لاحق 2ے یو گرم لود طاقت لوحا نیم ےترکر یکے

 اے باد بک یی الجود یک کب انکل لا یب ۱۳۹۰۰ یکم قایق باکس ا نامه ریل

ک روت ےہ درک ےس امرا کیا الع ےل ےک کر یب تک ہوا ین
 : دلج کر کدہ ق 3رس کل

uے ضه سقف قوذ ےک لا نرق تری بلاط ےک ہقف ےس تع اشا کا ب انکے س کوم ور رھا بارک  
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 ۱ دت وس رک یر ماما یک کا ریا باک مال

 Ere تیشح یاسا باک

 ۳ اج بدی مغول درو مرگ

 لار راہ ود ےسا فرصت سبب امامی راک م یتا ک تے انک ارلا بش ریز

 ` يلا ك اصااڑ کیا ارب ثی دح ے المرا ار ہر شام دتا لی یا ےس مے یی 2 ب سا کب یار ایمر ف ماما اک

 کیا کٹ یب دحو دا قفل بگید ساب وہ شام با بآ وب ے رر ںورلہ اپ باک

ف رش بال رات ایکٹ دب ےہ تمدخ ات
دگر سار آے تع ابرز رکی ارم کشید د

 



 هب ا نالے ڈا ںی

 اش ےس م اتما ےب ےسارک کہ لس کیارپ سا ے ما: ےک '“اورلاروھگ ''غ ےن یز از عا ان الوم ترم ہقفلاو بوالا نک

 ش تروص لم تل بالی باب لک تم و جج رمی

 ۔ے روم ماش

 ایف مامتہااکے کبر ںی شر کت »یاب ابا نت ثمره ی

 ۱ تیر نا 7 ار ترشی یی اوہ بم ںورلجںیٹ رخ ذ یھ می کی کا اےس مان ےک نسا العاش نوک ایت ماتا .

 گیا ہمدق می ۔ےہ ایک اش ےس باتو با آی ےن ما ءالع ےہ ما مولعدعا وق رقم اک ا یوم اثار اثر حار فتان لوم

 ۱ ,.فارتخااکی ترا رف یک اا ےن اض وم ان ےک برواس یئامرف فیص تہی کس لا ےن خوب ےہ لک الت ۱

 نیز یک رشروا نت ےہ لتپ رش کیا روا نت یا ب انک کر کاش ںی دلج یت یکن ٹا العا هی ےس لک میت ےایھک
 -ںإہ ےگ اھٹاددناف یکتا افت ع ادودرا ےس ل* هاش مج ودراکن فرص یم رخ ےک ںورلج ے۶

 ۳ نبارماع گامی وا گے تدارک لاک هک ےہ یتلتاکت مر ماع یکہقف کت ںاہج
 8ے بید دریا ۶ری ےس مان رار یری ام ددب ریس مالوم ترضحرب رقفلااز بانک (»۸۷)

 روناکپ آے رغ ٹاح را تہب ب نکات زر ایا کر رقم رم زنا بدال

 ہشام اف کا رای لعنت از آےن پ آے اچ فر رام لو تہب شام اک ںافیلاا

 : چاه ست حک

 مچ دادا کوان اک وفات الم تر ن ںو نت یانگ اشر الہ ترا بل. ۰
 یتش رتب ولو مولعلاراد ی واف کب حاص جین غم زوم« تا رع اکی دنشتل بح اص ناز ع قف رح نیم نورلج

 ریشر قوا ںیہ ےترکدان تا نونا یالضا ےس سا پرو لاردا اچ وہہمج شکر اج مر یو اف اک ب حاص مر لارہع

 ناگ وا رود لارواع- اتر تینا تہب لٹ تاب دخ ایا یف کدی وید العوج ےس داوم یر یونان کب حاصرا

 سک و رک ر مولع

 SEL نونا یرپ اگ ی اوج ےئاسرب لوھپ ےک ںوتر مار الف نا ی اھت لا .

 مچ ےس یگ ےک رھپ نا ےس شام یک یخ سد ازش کت ماچ وار یک الخ وا گور مالک

 دسر تماس لونا شور ےک فل رٹ لاد کر باشت سود

 ۰ تاد کتی

 مر کس اق ین یر 2 ا0 ا

 ایر ف ںیہ پیج گشت دم قال رن ےس دام کش باک

 ۔ دس



 > ۱ : نال ۳

 مت سم دسر یر لب حیا حر
 لٹ تروصایکں رش سیف تی اہ کیا س زادنا سکی نار قر ےہ اوات ایمر فنا پاپ کرام قے لم امال تم

 ات یئ راس ید اس اک اکہ اش سا ےک ضاح عج ےہ یئکپ جے مان ےک کر ال لف “انٹی پر

 اپ اندو مسا الوم ترص ےس لار ره وک ب انکل ا ےن بحاص بک نال“ مالسال میگی

 ال کب ام ارز الوم ترضخ ےہ دلا ےھت ےس اند وی کت ام هو ںیم پرو وو تخ یاب

 گا یک پچ لم ںورل من ن تھ تا۔ےک نتت ےک یر قمر توت رح کرا تیر و سی

 ام لچک رش پر ۰ار کلا رم تره داری رپ ۱

 زارنا شا تیبا رفقا کاخ چا تومانی دلار الوم ترق تیر رپ تع امر تمدن ی ےک

 ے مے ےیل اف رٹتباہلم کا اشد فاحاےنر امال شر یر ۵-د پپر

ملن یک ل ارش الہ یک پچ س سلب مکے ما
 انالوم ن دگالاد- ساب ابد ٹی دص تمدخ 

 رق ایرکز رے دلا اپ لوم ت رمح ار با اذن ںودلج می ید ا الذی برش یدؤادولا نج لی

 يلا شی اےک بح هارو الوم ترور جت رفع

 ٹی لا کربلا بکا کک ولع 6کرا افشا غ الوم یز علا بیل - ںیہ ۓئوہ چچ نورد سم سرور

 اب ار پل کی فا راس عن تک ان ما یروب ترسیل ان لو[ فراس روا رم

 اش دم سرخ روز رش م یکی دوم فس شان ال٣ ںوہرم زپ تعابطدلج یھب یم رب ینامرد یتا

 نصیر همت لوم تح حج رش کد ام الا باک کئ ماما۔ںیہ لان

 ۱ ول ترور یا یخ ما ۔ے لاش لیکم

 اھت ا کسر ستم نمی تک زول فرا

 ہل ایدی

 تشک ین ت رش لا ٹی دعز الع کا امہ گیے

 ر۲ کرج یار اٹ مم نور منت یے بعام

 حاصداظترخح ںیہ ف ورح تہب تاریک حامراش
 اگب

 1 تك جات بیگ ے ا

 ادب کٹی دم م صا باز جیک ٹی دو یک (ھ۳۷) ٰلافم اج نی ارور اشروم ان ےس فول مارا ترضخ

لا بی ا الوم رے روج ورب فلش رتچ ےک ایپ ین
 اروا ا رف در۶ کب پ تاڑوس ےک یا ےن یک س

 گن نیک قی رفا) گر سن وج ےسارواے یی لم توری مم ںورلج منشی انکم تر یک ہہ یی رش اپ

 ۔ےماک .اڑب تم اکر اح لر آت مد خر کش رم یکدنب دو الع اس
۱ 

 در فرم کت تعما ب الکی دع ک ۳ ) ی یا روا

 ایت سا سلف لار ورم بم( ری, تر ۔ںیت ید

 ۱ شست گیم[ ضا

 ےس ا ںی کہ العروااھت شید

 ردا ےیاک دعوا ایک اک یق



 ۸ ۱ نالس ڈب ںی

 رشت OTT ما لو با سا ا1
 یز ئل صف یگ عام یوم, اف يا ےن بح اص نشیلاقافش اب ره لا وب ںیہن کاش کج

 | فو گان الو رطح [ررش یک وارد یئامرف عت اشبع کب رمش نور مج لر رجم الوم رح لا عرش

 یک وک ی پچ ںی اجود کس الا رفیر کم ول مکے مے را٣ آالا نام عرش ینرابحالا نیا یدک

 دو لو ترص ناف رم ور میت اس یو اک روا و تر "علت

E Uلا ام کرم رر " 

 ۔ ج ایکو کاش ےس یت رک رم اوج مررت یکے ولعن اک ب حام

 03 تمدخاکث یدح ںی وورُا

 کدام ور یا فوت فرط ا ےن رزم تر ماس لیپ ےل ےس بس ۱

 ہرخذ یک زتنار ییا اےس مان ےک لا نا" ےن لم اب لاھردب سان الوم ترص نی ۸0 ےک ٹونی در

 “ملا ارہاھ “ےن فوصومبح اص ررط یار یک اش ںیم زادنا اهر اد نیر رت برم ندا

 مکے وہا مان لا نامج کر رند وک وضاقت وصف رودودوجومےھ وم ےٹوھچب ون ن

 یب دلجراچ کی د ایت تلہ“ ےن یر کک نور آکر ا ودارااکن اکو اک توکل پ ہچ رگاہدایک

 ترطع: ےہ تمدغ یب ےس بم کنم رد لاک کرکے هرز یر ابا کا لک رکی رپ

 ہل ینا وقت یوم تر ںیہ برف ایز ےس سا گول ےک قاط چ واردات تک ایا رز ارتا مرم الوم ۳

 ٴںا رکا ںیہ ی اش ںی لج کلا کت ضدخ کمد س ما ےہ را فراوم" لڑ ارتا سار وا مم اع تاب

 ۔ںیہ لئاف ےس ںوضاقت یس وچ ۹

 ۱ تنایدخ ی مع ا £3 نآر

 مس E تر

 ااا ارم خاک اھ اےک مک تاک اج ایکٹ ےزاخا سا نار ےک نر کت يلم

 ےڑا لم فالتخا سکے اہ کر اتقارا کیا لا و نوت ےہ انب چپ زوم مالسا نامو لاهج ںاہ ردا 2-اجدم ادا ش ارم

 نقی ترص ےن اعر عاری علوم مالس الا ںیماجوہوددوخزا تابش ےگ کیا ےس اد ذ سد ماتر

 فام فرط کیا رگ شوک پ آہ ایکا پ وکت ردرض کاب تہب کیا کرم آرام کری شکاف نت تی کیا

 ایپ ےک مالس راس مپ عربی یک تار م فرط کر دا ام کس نام ۹

 0 ۷ تر یراز آل دکن رک گے اج چپ 2 زار اک ایش وم

7 



 ۳ ۱ تامل وی یب

ن لورادا تام شن کا دا اپ پھ ارد ہجرت )یار
 ایک ئاش وتا ےک ممتا تیاہت ے

ور بص ےن ینپکع ات ایک اش شر لج کا1 فید شک
 ٠ دیدج ایک ا شفا مڑ ںی ںوزتاسود تا

یاہت ںیم قت ا ہو ںیہ چاپ رک لاطم ش یا ع فا ار تار دز میا
 2 رکن وکر رم ترش دا نانیما ت

 مج تک کر نآر ےن کون اھت فرش: اوم مال میک ےس نام ااڑب تب کی ب لس ید رند تستی رت,

 دید فوق کے ر قران یت ےرابقاےک سیری یارب کم مک ایکس م نریم

 کا سگ ترک جم ریما ود کت اتم ۴

 ےس تارا... رگ آر ۔ شا سیٹ ناف اکے س | لاک لو اچ ناجا

 ندارن آر قی ںیہ جور از را مجرب ال بحاص رو اش اح ےلاد ےنرکدلاط:

 ٠ -ےہ دیفم تہی وا یر: اما ناب ےک لول ترول ناب

 اش استر ماع ےہ یگپ پچ در منا فرامین کی ح اص فش مشق

 رگ اپ وا نا زلف رپ تم ادا نره لا

کں وہ اٹ یہ یکفلسروا تاب یکرضاح مع تحادف کن از
 آت اریفایک )سارا اوم شر یتا ںیہ ےتر

ل ں ور زید م اتے فتر سا اروا رر
ادرک ںی تم داتعاروا تیعم اج تس الم ین ار

 ٠ تب تع اط روا تب اک 

 ا

: 

 بیا تیا ک اے م نر فر اوس یاسر لو تہ یا یی

 رک چ مع فراق امنای وم
 , ےیل تما: لودک یت جدہ لملک تب ارس ان

 ۱ ۱ )اگر ) پت ال زن رقیق ر رکا ادخےاج

میرکن آر س رخ آے نکا یف رانو ت رطح سوم
 فتا دما کپ اکا تایآیک

مدد با اتمی ےن پد تل
 ںیم یک پیر ا لوراچ تام ب اتلاف 

کادی رب اکتفدداثیدح لوس مر قن آر لاما ریت رے اب یاری روا یر یت
 مٹ ےناز اب اچ ران

کر انو روس ےن رجال ا الوم رح ۔ ںیہ نر پ تمر ما لا
فردی اش تام سم آ

 یو 

یی تاسروا ںیک لمر ں ووو ےن بحاص عشرت تطرب شر
 ےس م تغ البم یو اکسیر داق اب لوم تن رج 

 ۶ mS و عسل

 مر گن آر ےک پآ نان بیت کت اتقق لر نا اخیر مردم ا

قموج ج ایاز رےہ دقم کیا اک ا ھ7 نادم سر ورم ایم کد ترا لنک 5
 ۳ میم د



 ۰ ۱ نالے وم ںیہ

 1 ۔ے تمدغ یاب کیارپ نل را

 ترنم السالامیحع 2 رو نار ملارد اساس لا تہ ی
 رلج یگ "تصرف میلی مکن آکا ادض۔ نت روکش ل رکن آر قیر ر تموم کا ار نل ےک ںوض ات ےک عی دج

 مالوم ںیہ یت ےک رتب ولو ءالع 2 ہدایز ہد ںیہ روم روا لوبقم ہدایز ے بس مم دنہ و کاپ ے وج تو لا : : لس تدشےک ا قلع یک ےک فلم ےب اوہ تتسارآےس تع بطر ویز

 آوا رانا رگ رکن آر تا دخ اک نامہ تہ فال ایر شرم ریال
 ۲ دس کت اب پا ےس یراق شرم اہم اچ گدابآ ید انالوم ںیہ ںی ناشف ین اکی اف کف رشا الوم ترفح اصوصخز نب ورا رتو دای

 ۱ ۱ ۱ ال ال

 ۱ رب 00م
 قرا لار لتا یک نادم یش نلوم مالسالا ےک ےن کب رک مالساداتاوکن ذدنپ تدیقع

 روا سنا بانکی ولاقت ا الوم تر رطح ںیہ ںیہ نکہ غم تیاہفر ظن شپ ےک ںوضاقت یر مع ت ایمر تی فرم رو تاداع
 نر[ لو" ریش ی یا" یف الیگن صا ظ ام دیس اوم مالسا تعاشا یک اح نشا بیع ا لوم ترض "ملا
 2 یک ئ ولعرت اک نروار ان الوم (دلجراچ) ائ آرا سم" “ارضا فروا اظا۳“ ما دام اک ورا ویس
 حرط کارو" تر وا مالسا کی داپآربکا دس الوم لس مارا هیچ تالآ "کی زنہ ید فٹ یت ترشح مایا
 ےک تپ ود نیک دارت دارید عہد ںیئاتکف لئ یک نامر روم الو بحاص برا تره
 تک ۱ E ۰ ۰ 4 الرا وطنی دجیلدذ

 ۱ لس نفر ۱ ٠
 ۱ مارا الف ےک تعاشارت ہراس پا درا وہا خو کرم

 لاع)یداب ا ارجاع اومردا ند تاج ا رپ ریس ان وم دراین ظفح 3 لوم نع کرا قی قم ج لومرنب ولو
 روا ہر امر اینو« ےک نرم وا هاشرماط تا اره لود اچ ی ۔ی اڈداین 1 لر نی ور ]سید می زید شرم
 هراز دال لا ایک ار ول ری شور نم اوئے ئ امان ا۔ ںی ریز فر مواد
 . و تع اشا یک قزوا تنسو بانک دارا لرد نیشابور کاور مرا
 بر یکی ع نام بسا تعا کیا یرسود کشش لات لا ںیہ کد مات تام دخ تاج سش
 روز ےرہ کر او ے کتاب رک مالساہکں یم تان ہد ہا ایام ےروفے رپ لری لا ےن تارفح ن کا
 یو جم متن ناپ گرہ ماکت ر اینا تزل کسا نیول دب ےہ ےھت فال



 هیس شم همس فم ہے ىسہسجیجچجسھتسسسحبپ.. س ا

IEEE 

 اخ ناب

 ت7 ۱ ےہ

تا ۶ 0 مدت ات ییہ ورم
 1" 2 

 فالم ارگ کا ته نیر م اکا ید سیا مج روارارف زر یک منہ و کا ن زر

 نا ابا ی بج ب ما ےک ید ےہ لگن اسرع داکن اروا طول مے نا لاح اک ا ںیہ ےتج ےگ کز جے

 غار یش لول تمیز ان ےس سج کے اج یک رج و دیقتروط کار ف الما ںیہ یگ اد س ا مچ ف رص:اھت منو ےن

 وج جگ وہ لر ےک ےل امین ات ئاد کج رفع اب لپ وم مت عفرو تستر وا تو تزع کف لار

 مالسا روا لس کیک ۔ےگ ںی دن اک ار لاک لا ککتمایقداھالچ نمره ےک تر

 کل اےک ماما تبرم مروضن: بیر فاکس شرت تو نو مے فالسا توگدوج یکن یدءے ریز یک

 ۔جاکدر ںیہ

 هللارما یتاب یتح مهفلخ وا مهل طخ نم مه رضی ال هّلارمابةمئاق یتما نٰمةفئاط لازت ال

 لو ارض لادن تشک گپ نشیب کیا أاکت خا یری)

 ` (ےۓاجو ئات تما
۱ 

 تو لار وا ںیہ ےہ ر آے لا اما ئے تامر ی لایک اکت اہ دخ نج گنبد اکا یم بکر ظن ز ۱

 :ہکںیہ ےک بج لات اہم الع ںیہ ںیہ ناشناکے میم الخ وا شاپ ےک ناک

 مادی مشکل راھت ے و 2

 ال متر _ رر اقداتسا کم السا کی بت رورو اا ترکیی ات لک ایکو وکوت

 ا دی ترک کے ناملس ارا ان ید رسی ارت ترا فیت ن و ورا اسم رگ

اورظناف نيد ملعلا اذه ن!
 مکنید نولخ ات نمع

ع ویک کرا یز مل و
 

 ۱ . باوجاکل روا لاوس کیا

 71 کا تعا ب روف یک رت د تعانج کے اج ارگ

لا یر انک خیا فرعا نیست اور !ںی فل
چے اشا ںی وصی نبوی ےل ےک ند شن ید 

 تمام 

ش سفن روا تیک رتودایز لو رت ترش
م کٹ دعورتف ےس ید ارون اہمالع تح, “ےر فورم س

 «ل تیز ر

 رپ اچ نسصاضترم: لول _ع رکا اتکا اے وک ارحم تسرب ےل ےک فوول زما یو شال الوم تر
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 1 نالسمے وہ ںی

 اه روا لوف ےک غ یولړ حادیشر ان الوم ترتحر وا وفات مات الوم تیر رادار ام تب رح خویش ےک بس

 ےت رکم اک وایم زا لو موم فلج وارا تیرا زکر کراں یر وداشرادنمروا رنو سرد: فی اہداپچ روا لو
 ےہ تل اسد دو ںیہ ےک وہ ےک ن کر ےک ےن ایش ا ت ارقص فرم باد فلاح ےرسود کمدی یارب دا
 کال عروضو ےس ےک ہک اط کہ س ۶ب اوج ںوہ کش ما کیا ناکراےک سجے تورش اط رآالچ اراب

 ۱ ست ان ذوب تعا کیا نا لو ےہ ررکم اک اد شا تیم ںوہ حرص گل کد

 شتر وا لو ۓوہ یب لی م اعر اظقارک ہ کلوب رنج کیا روا و کادو گه کر وزیر

 ےن نم دم اکالابہدوکرم شنی ره « وہ اپ و تک ےرسود کیا بس لی ےس د طول حس فلسرگں وب یھب ۓناجوکےر سود کی

 ۱ سس تسکین کا سا لا مارک کر یر یی تا: ساکن اب بلطم یجب
 و ءاهقف مھنمو نولتاقم ناعجش مهم نینموملا عاونا نین ةقرفتم ةفئاطلا هذه نا لمتحی و تلق

 ۱ نم یارخا عاونا لها مهنمو رکنملا نع نوھانلاو و فورغملاب نورمآ ود اهز مهنمو نوثدحم مهنم

 ةزجعم ثیدحلاذم یفو ضر الاراطقا یف نیقرفتم نوکیدق لب نیعمتجم اونوکی نا مزلیالو ریخلا
 هللارما یتای یتح لوزی الو نالآ یلا ی بل نمز نم ٰیلاعتلادمحب لازام فصول اذهنافةرهاظ ٠
 ثیدحلا نم هب لدتسیام حصاوهو ةجح عامج الا نوکل لیلد هیف و ثیدحلا ىف روکذملا

 ۱ یا ےناد ےنڑل )وہ لپ ماق رک درک پس شا اج ا شیت ایش لایخ ےریم)
 ا ۰آ روا او ےر کہہ اہ اکی فا (۹) الاو ےئرکم اکی فی ای رر ابر ما(٥) یشداعددہازذ(۴) یھب ن ید حم (س) یب اھت (۴) ںیہ
 هرکس yr) ںوہ عج ۰( لج ییا یز صر لیا )ورک جلالی تن ای او ےنرکم اک یک ےر سود ایگ( )
 رہ لش تما سا فی اک ارم مقوی ج دن ہر ہا کیا اک م الا تب ث ٹی رم لا لوہ ےئئ وہ لیپ ار ااا
 تاب سا لش سا: ۓاجونض ئاد تما کک ره مت کت قو کا لکل کب اےس تامر
 بس شب نا ںیہ ےگ ےگ ال اوہ ے ٹی داحارپ ےنوہ تکاب ےل ےہ تراکت مارک ید کک
 . ج لالتاي رڑہدای ےس
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 : : تارئاےک فلصاتا
ر > یمزانآ اک ل سلا ساےک مالسا ۱ ی اکااب(ب یه دنز کیا اےاررواءاتبر لیک ت یت لسی کا ام السار خاک اهل ۲ 1 2 ےترمکت با ناچ رنک ےییل ےک ںولشور آر وا اد ےب ںیم رودرپ اکر اررک و قالسا ےپاہکں یہ فلم ےک تب 2 با ارے یک اا ما لم ےن تارفعحن ش ۱

 

 ` نبش رش کوک یم ےنوہ نے کاج ہبہ ون ومب ہم اط اد داداش 2 طب بجا ایا کوک



 )۳ نامے ںی

 تستی ںیہ ےک رکا قا کن وخندنچ نجروا ںیہ ے اج روزلی کی یک یم زا اس یہ ہہ و

E 3لت سا: اش لگن اتان ےک ناروا یولہد ثریا لو هاش ت رمح شے ۔رصودروا ںی امام کا  

 دل اتے اکی کی دبی ےک ناکدا ںی تترک اپ د نی اکا کاروی

 ےک ںوکرن سیم تاغ کی ریپ ےک لر نشر یو یر لا نادئاخ لا ای نامے المش یا ںیہک
 کد ئے ال کاھت تیز الاکت الام نا کم اکر تلخ کں وک یاس ےس ناروا گرزب نگ تا
 ےک رضا کل نمک کت اح مج
 ٠ ہا لی ےسداتساےک مالسا ریپ ےک روا ی رمز راس ارح ین السا سولر روا سخت و

 "انکا ےنانرید اک شر( ت )بست ادب یی یکے ارادا نی اےک کالا ےس ونا
 ماچ تب ےس مالسا ےناپ ےن درس ما وچ شفق توم فا گو کرج ٹی درو

 ۱ چک )۷ 00

 ےس یک لاتا کل شرع لک عام کک ا

 فلصرواےرراو اور
 کلام ک ناتا کب نی اص

 لو ڈک کی دنیاپ
 اید شن د یل عرب

 ۱ یکی زد دبوکپ آسا ےنایند ۱ ۱

 ۱ ۱ بدید لا زی شل کا ۱

 . ۳ لایق ناف اکا نا ےس ںوتیف تم ناےن او ےب گرد دارا ماسال
 انے دا اب کرم ے ےل کرام شمس ن لیپ اھ نیز جج 0

 گن تم یوکے جبر قمر ےس سر گام رخےل بدو بیا کت ترا نان اب ک

 بد کاپ نآر ف مآ اک | رنا لر ارتا رای وصیت یکن ان

حا یه یتل اب مهلد اجو
روط) نا لدا ے ناروا (پ) نس

 ۴ ورک( ری 

 یافداک ایں وما <

 دنا یا ےن کوکر ا ریٹ وم تر دیار ی قوام من امگا الو ترضن ںیم (رانر سوم

 ۱ ال ملیر "تیا دا لااقل یر رسا لیتر

 تیر نون نمی لانا کدو ثرح لا و اش ترضحرج اگل ناز یرپ یک توم یر
 ۱ دز

 EME ےہ ۳
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 لب کن لی رب کباتم تی ا دنر نباتا دسار فورما تیپ لم تمدخ ملا



 ۳ نایت

 الوم ترخح ےس ناسا ادب ری دنجد کاپ رس کروم الوم مج تاک ب انکس ا ے ای ڑیپ وینا نا کیا اک اح“ رافت باک

 ا یکتا آر سود ےڑ اھ ماقعروا تف الغو تم ایا تایآ ایک ج تور را شیٹ لورلج نت یک کب روس

 ۔ ت لکم رم نت ساروستاک اک

 رفاق ےن نویرٹ E نشاضم بام کر ڈاک م اقم ےن تا نصب لوم ترنم الس الا

 ۔ںیہر یبا اکرام رت جے زی حاہ دپ ےنوہ نارام ڈر اھم ےن متر ت کر افا پ لوا فم السا

 ے ہری د لر ناک ٹی الو ان لوم ےھڑب ےک درک ےک یر راہ ٹری جا لپ لوم تر عح ےل ےک عفو

 فال نکته اولا روم سا ںیم باپ سا ر نش ی ہی تقام ا الوم نیر ظانملا ن اطلسروا را ہبوص

 یخ رگ اش ےک روایات لو تر لیس اف ٹیپ اپ ےک ےس را ےن ورم بداند ارتش ںوصت نیت سیل ٠

 ٠ بحاص جا ان الوم تررظعح ميل خخ ںیم کولر واد رکا اش بح اص هاشور ان الوم رفع ںیم ٹی دعوج یرورسپ مار شی لوم

 وار ام بم لیگ تام نادا کد ذا گڈ باع ناف گز ےن تا غیخ ےک ید ۱

 تینا

 ا ی تر تم اک ا اص ذاا تیافک شتر

 تسودرم طرشت ون مالالا ےس ےل شر لاو رف حک باک عناد ےس یدص فن اب رقوج یگرر ان

 مرز ٹیپ( ےھت دیش دن زرفےک یر ار بح اص دق یقف یتش ترص ج ) رعنا فل ان الوم تر را یر فیر قرم
 . لاج ےس اف ےنپادرگاش لوفودرب ےک اک ترص شش تم کارا گپ رکن نر فاکس دایلاد ٹر

 جا امان را بجاص نت ین نت نلوم اچ خرو رک ےک دانا الوم ترم

 ےس کرم عر شش نادیم یا ںی اس شپ ایس غان یکے تبن یک ت یاب برف آف نصم ےب د ند مک الو دام دلاد سا
 ۱ بکر فسا ترا هما

 لس ارہاش کالا وت یرپ تو ںا یون رالی م رلومروا یر اخ هاش نار وٹس ان الومدرگا ا ےک رب ترض ۱

 مات تور رس رک اپ باش یارواء« بت ےہ رےد تاک

 اجر هک رومال تو زور تم کک اس المال اه ںا کز شپ ما مثال ادم
 رہ لا ےن تزعلا بزدوا ںیہ ماتم ےک لوا فع پا رند یون و لب ما ارم تامدخ ی ترامپ بام غافد

 درک کر گر ور ہد ام افد روا قنات زا ترش بیگ نا ۱

 هست یو ےن آپ م دق ےک کاو واچ فور لش نمک دلار I مار اٹ یا یھب
 ۔ےاب



 0۵ ۱ نالے ںیہ

رنا یک برگنارواایگوہادیپ توب مراتب کیا ۔یگوہ ر اقای دوا کیارپ مالعا ہار f ا
 پرو گاد ےک تو زا

ال ناوک نک ےک نش اسب س تیر ادالپروا
E ۓہد توقو کرا ہراوکں ون 

 ASS 

 ام داش یر ر تچ تیر کش رشا ا اوت فا ےس ا ےن گرج اهر نا تر رپ کلیک

 کات رفع کا قر پاب لت کووم بحاص اه تره. 2-در ےک ترجزا بحاصرچ ایف نر

fiترتترصحا مادر شے دنبلا جایا فرما اکے اج ناتسدنہ سل اووکب حاصر ےن پ آہ چ ان ماکل لباس رج  

 م ام وا کر یا ما رگ ایر پے ا نیش یم وم مالسارظ ان اعا یش الع السال خخ یری یاش روا

ا دخ مارف لیا نوا ےل لم نام رمان نلوم مالا
 ا ےن محرم بح اص واش بد ماتم ت

 ردا ارم یب سلس

 ا الوم گر م اعرب دیس ا الوم حر رطح رک ےک بحاص ہار روا ایک ادر ے تغ سا یگکوک نل مکے ر سود کن خاک یر

 اگروپ ےن گرم تسول رئ ال روا بحاص بنیط رگ یراق ان لوم,یولرت اکیا رگ اج او, ایکن ارم ان الو عش ہشام

 ہلا ایکایمرارم یف وا ہووککی بس کردا الل ےک کس مام ارت اتوا باکو حا تنے ترآ

اشےک یف لیکن صا نم[ الوم هردو مد توب تن یر کم
 ادات یبا بم ربات لک أن ءایلارنفدرپدیشرد رکا 

 ۱ چایی

 ےک پ آھ ےک تند کس قفس ئر مار طلاء اٹ وم سیم ںودرگاش ےک دن

با تر ےھت جس لا دارا ۰
ںی قلع رپ ےک ٹی دح لاری رز ےک گر ست ما: الوم غ ر

 اگدادیی فالف تیمازرم 

 هللا مازجن ی ما ی یکم لوک ار تا

 ۱ ءازجلا نسحا

رص فش ے ارامش راغب اشا
 2 آبح ااش ہر مرگ بر اک

 ءاطعدیتس ان الوم تجب شرا خن نار

i 07تو وس یک امت در  

 اروم ےن یھ نا لر الو
 ۱ کا گز لاو

 ت انکار: لومر رسم توب مشک بر تاک ء۳ '
 کاج بیلخ

ر رم ےس رام ر | اروا او نر
 اقشا

 بحاصواشترخعراکم از کک

 تعا برات اب ارتقا م سیف یھ زوط ولا تیار )مک آب یت تقوود بج ۔یھٹ حت پ ےک
 تو ت کے

 انالوم ترضح ےن ںوع مس ( 2ں ء۹2 7رب الا رف باقتااکیروہ تی رم مالوم ترفضرصحر یم روط ےک ردصےک تک

ر یت یل برسم شم کت ایک ترم کل خر کیو دفع
 بال سام زار ی ی

 ار
: 

 ایچ ءلولو ےہ نغ فوصومرگے رو« ال لاخر زو



 .Me ناب

 ار اوت 7 ادراری مرغ

دف کتو ام کام فی 57
 ت چ دے ارعا 

 اض با۔ایگ تک لیگ

 مقام لک ها کد اما ی ای دار بن لئاسم ہد رنج ےک مالسا پا یک ف اک وین نقص رب زاحم یا ےن نب ید ما

 لاش مالا اک فط تامل واک اند مات دا را ار

 سه نم اله پاش کنی ھیا سی لا ا نا تما کچ نایک وتو لو رکن اوج ےس

 , اد تشلط اپ لاقشاع لبادنآت مرار رہ

 اچ پ ںیہ ج را ںاہج روا ےہ مات ےہ شی یم اتم ےک لا مو ص 0

 تار اکے کد ےڈوجھتاسےک نام فوم ترا کیر مامی

 ایآں رم ضرورت غامد لاعابیاوکت عش ۵ر٥ کر کل یم درک رمد کما کت مما لاری مودو کب ےناو ےنرکاہاروا

 تفکیک ں وے ںوہنا بج شی مایا رخ آل اپ ےک گن پا ےگ ہر پس لا فو ےس اس ےک سا الوم ت رطح

 رم شیب دحج ےک ارق اعمال کیا شی طفل فاگخاوروا فام ےن ںوہنالے ترورض کی گپ رض تیر را

 ترے ںی وما ابر ۓئالع یھب پچ ےہ سرچ |- ندا ےس مالا ہار رم کن آ آر روا ے رگ کن آ 1 2

 نمم لو« خار مع لول ےک ءالعےک خو فر کک نور را کل دعب ےک یخ اتسرورتنل اےک کر

 سلم سا ب اروا شما کر فی دک یکم تما ابا لاری یخ اےک اڈومترفح
 رزق لم 9 یر بح ی ی ی رش ےہ ٹی را رنص بحاص لام را زارفرم ان لوم سیٹ ۱

 ناپ رام اما گرو فسولان وا ور شے فلا ےک واش

 ںیہ جے دم اجار تام ۱

 ۱ گن مو تعا ا

 رتا عرق ایک آرا شاسی عمو لر ی افااکٹیدحرداتنسأراجم
 اب اروا واصف ےک راو تاداشراےک اوہ سوگ ںوضاقاےک ناز تل رمد اہم مانیمہکے اعد پہ سا
 روا ے داری تہب اکل وسر نشو تع ی الک ینا زوج ای اہد رگ گار ود کیا ۔ے دکل یف ےہ اچ ج ےک کرن ےس کس ےک تما
 روپ ےک تب رشک اماکن ا کن ئل تک دب کرد فکر ےک ترا دز نور ل ئاقوگت ما تاقیطمامتاوسےنپا
 پارک جاب یکتا جسم ایک ا ما ا ای ابا بجا اراک ساضا نت تن نکس نور

 ۔وک ارد ٣ر نا پا لیک رپ نر روا چ دارت 2 ا رک روا تگ اد مالم اک ت اع دید تاموسر درک
 اکلا تعرب رواے ایدرارق تعرب ےن رنگ ارد مر ےییا چات رانا ده ےیل ےک ےن دزج کت یرش ند
 ۳ بلا لر تر رقیه ےک کان تی لک یا ایڈ ؟ضکچ لا



 > ناب

 ےن شر از ااش ایم ہی م ط۱ ست ناخب کک شے یی

 دعب ار نام ںیہ اراک ویز ےس بہ یر کن یب کہ دیو فوم و رپ الٹ ےرداہ ا

 ےک تعدبو کر ےن کو ات یب فر شا: الوم تفرش الوم ترنم تیر دوا گدا گریز ۰

 لا ذ_یرپ تاچ نظم ور( ار اینو سی بجرتا شا سید( اجار تام دخ اف یر

 ۰ شورت بز اچ کب نایک کروا ےہ د ےترکم ناک نادیم سا لاس اپا نامو دن قل زیر

 سوپ تاعوضوم نکے یم روا ںیہ ےہ دے د مانا ہلاونارجوگم 3 ره رسد ملا داف ارس

 اچ ج اکا ماس نا ےن لاتا داف یار کت باک ےس جے در

 لا ےن ایم کت شلات یکن یار ظنیکں وتار اک ن اےک مالساہ لات هک لک شی ڈی یکی کے وبا کا کن ا مصرعے ڑوقت

 ےس سار جب اے اج ڑپ ےک ںاپ بے کلش دنب ولد مادخغ ےج ےہ زیپ 1 تر فرصت تفلاخع ےہ رز ولرمپ تعاشا کم اا

 اک اے رک ب لالج اک نترات کن رصردا ںیہ دارا زود اکی ٹچیوکں ون انار ی را تار ترک شاکی

 ۔ںیہ تل پا ایل دار او کم لس ثراوتم نپل لت کف لان یجب

 7 ۱ ۱ اتا عادم تکرپور تن

 ےس سا تخریب ے ن سلم کت تی اھت لا شر مارکہ ایس تشم 7 ںیم ے اقم ےک تن کت عرب ` ۱

 ے ا ناج کہ کہی ذب اچ اچ پلا اکل سار لئی کی ج ے تعرب لئا۔اتوہ ںی لک سر ےس یناج نایب

 اکے نرکل شاد تیر طے شمارش لمل ری لاله یرظناکت عدی لا ؟ے جزاک نا

 : ٭٭ >۰ ا ی الکی وبدا

رہہاظ۔ے ہراثک ثادحا واکس یک حرف ش ا١تی راے ان ےن نان اضررجا نال
 لک کردبوو کر ےہ

آقا اطاق مر یک ور ںیم اب ما ۱
 

 گراد تورم
 بار ات یک نہ مارا

 تست ما توانا تب رس درا عمو اک الساوو ےن لس ها.
 یک اند لات روا او ےس ہت تنس کاج سی تآرظنوو ااو رسا لا یاد اف

 نا ںی رفآے کر الکوز اورو تعرب« دن ورفیکت عرب رپ (ے الگو زاورد کت عرپ) ا ادعاروا و٢ ےاد ےک

 تروا کش اما توت بک را ک

 لاک چاو روات در تیک تعداد مته



 JA نالے بل

 سری اف ہار اش یک ملا اقر یم اد ی کم تہ اک تارو رسا روک شور ےک تعرب لب کره
 ۱ یک

 راد یاس م ںوضاق یر مح
 هم اکی امجادرپ مدقرہ کت ل سش تالاع ٤رب آس شپ ۓ ےس ےن نب ولدرب اکا ء لات لک شر تر یک روا قو مع

 رےہ ایگایاپ فالتخا یر رودرپ ںیم لام یاس ضان رط یسااوہ فالتخا نما لکم یورف عر ط
 یت مرکل اخر یف م ےل ےک ترطو کمو کک انشا اتم ےک سینا گا ہد رگ و کی کر ید ربا اوہ ادیپ فالتخا ایر یھ س
 نک ریست ال وم ت رح دتا ےک ہو رک روم اکو امتاو کار شا مدت یر تا« کن ادرار
 ےک کیر را اھت تخایدرب نفی اکل ومو رک وفودروا ھت یو نایت یف رشا الوم تر تم لمس ےرسودردا لد تا
 یوم ےک رک ن یکتا ای مادخ مالت ےک دلنب وید مولعمراد کے س انا ڑچ دم اک نکات کرج انہکی ےھت لئالو ےل ےک فقوم سا لا
 لمینت يه یکں والس ف الغ ےک را ات یم ف رشا لوم ترص تم الا میک سپس دود مواد
 روز فرصت کن اتک اپ ےن اتمام ماسال مرتفع نون ساکن روا کتیا نالعالا

 ات ات ی ترم الع ترص ل شوم بس اکے رک گن مہ کان نت روت ماد تاک سا اد کت اح -
 ۱ منا کاتر کن اعمال ےس الم یھ: ےس ارف زا نا نت دادرار قے پ آء گرد
 وکتور دابہدنز ناتسکاپ ںی اضف یکن ترنم کای اس ارباب اک ارت تے رکن اوجوکت سلم
 :ٹہسروادع پدال ارواب از نیر ف دو کم السلا اپ کیل کک باوجاکت باطخ یر آر کک دا ز آم الکلادبا الو
 ےک ناتسورنہ یک 7 تپ ہن لش تام کن اتکا مالم ترج: اق تب ےن مالس الا مشرف نا قرش )
 اہ مالع تر طح ےہ تبول رقص« ما ناار ناتلاپ اکر تبول د ثرح تیلو ںیم ناتکاپ 1 ٹہاسر وا مرمر پو ےتوہ یک
 بی یر تم می رب لر بح ارام یی و اق اع صارف الوم تر ںیم تیا یکن اتکا پ
 دنب بد موحلاراو۔ ےس ی ام ےک ناتکاپ 7 مود ےک تقالا میگو نرگس: الوم تیر ید مولعلاراد م حاص
 تم مت سی مس لام چک کی مس نیم ےس سیٹ (مق رد ددرد: تس رپ مع )«لورادی دے الب داچ ےک
 ات سریررص مار ب تصاد بیط شکر تماس الا میک وا ھت تار مالم الا م "ر دصب ےت کو اھت تیر
 - 2 یم سیرگاک نر رتا نس ریس تالو مالم ترم دلا

 اش تایم یکن اتکا ناک 2 اکہ آن تشات یکن اتکا وج ےہ لو تب ںوتود نا ںی
 نیر ب لوم ترفحر یشن ناک عر طر یت ن اتکا اپ یخ ےک تام خ یکرب اکا ناریل اح جاا یک کف ارتمااکتامدخ بید:

 کہ کر لک دوا نیا ترم امسال اک نا اھت ٹپ تند شکر ےدوس ےک ںونا)لص ی کف لتخا 6ک دتا



 >5 ۱ و0

 داماو لا روز ایا رکاروا یکے س ا نکن ا تی کا ورن ل ل رکا ریپ دنا پار ذجاکت ار مترو ی وف رخ ہم

 تم دمی دال وقف یوم رطح ٤ےک وہ شریف دنمرش با وخ اک اگر کلم دب کیا بق یل ار ےن

 لر تر شفا ےن لا لار رکن یکن اروا س ہک آے ت آلام لی یو نایت ترضحر بج

 نین الومےھج ہک برف یم ںوسلج ےک کین ملک عر شورت اناھت ںیہ ولو تخاید سینہ رخ یی تب

 ینوہ ست بید یکں وگولے دب تا اوہ رش یھب یل ےک ےل بیگ تاید کنان رکے فالتنا ایک اد ے لم ا

 نالعالا میم تدایق یک اٹ مار شاتر تل اسود تیمار یک رگاکر گا ںی قلع کیاےک نیو در کے تقی ںیہ

 ۱ ۔ ےھت ی ام ےک اتکا یگان اتے قوت تیر تسال مروا اھت ےک کیس

 ےک اھچ اوا ارگ سا ےک مان الوم تر فلان اتکا گولوج کے ا آے اس رک لکا مے لیصف را

 یے تقو یا اوصا لینک ی هرگز یئوکاکں وششوکیک لاثع حا یش الوم ترضح ںیم تام کن اتکاپ نیک ںیہ

 مر ےب ےے-اوکں والی جک ت اتر ئل کج لن ور کا فالخ مار شیو ے تانالفا

 ےہ نا کیا از ےس نرد تالایخ ےک ما لا فال نرد ےس انس رگ

 ٍِِ رصاقسرارا ۶

 اک اتکا کیک وکے و لاک ےس ےس لوس ذرت یوم تر ملا دب ےک ےنن نت

 0 اکد تنش یکرما سا یم سج ارگ اپ دص اتم وادرارق ےن لک زاسروتسو یکن اتکا اپ دوا اگوہ ی تنسو نار قر وت

 تنگ ڈی دوا ای اھکد رکا دو ہدعو انپا ےن السال نہ ےک ںوہ نیم السا رب رش نیا وق ارام تطاس لس کیا ناک
¥ 

یگدحب ےک تافو یک ازم لومفار ارگ ای دصاقمدادرارقتےے ۱
 کر رکاب یض اراپ کیا یگوکادرار تک انس جو ےک تدایق 

یل ےک رمق کاروان اهنگ اتکاپدادرارتی ہکالاعابد
 ۔اھتایگایک سب امن اتکا ے

ایر لو ات کت قل شواڈروا ی السا ے ملن
 ت

۱ 

ام ےک داشرا ےک مالسر خخ ْے مدر نان تتل نان
 قور کت ییرشوج ایک م رب کیا کم السا تای نب 

 ے الم کت ل اخ کت مو ن اعا نو شپ ںیم یک زاس روتسد تاشرافس ہیر روا ےس رکی زام نوتات کن اتکا یاش

 ےک ںی اج ہر ھا شی فالتخا ےک تایاوررواےگ سرد برم تاج تل ام ںوض ات ےک تو مالا

 نما تخت روا بحاص شرک ق لوم ره لری تر ارگ
 : قد

 رن تحسد روا اف در یرخمادیب سا وبا ےس ںیم نر ڈروب اوج لات تم لا میک رنج ای

 ۔ کت ادوص وفاق ود کے ک سا اوس اپ رہن قوم رک اک ئارتخا ےیل ےک ےل نور کں کب حرم تای زج ین وف کا



 ۷۲۰ ۱ نالے سیٹ

 “ںی: سیٹ حب ےس تی ان و تلع یک ا تقوا یون یک ےک کک زار وتو روا جرگہ اب ےس یخ رس

 تپ گدی ےس یک ا٢س یک امر کن وف املی ڈو مرہ ےس وم ےت رکل وقوع تو ےن دنب لو ے الع کے ان الہی فرج

 لیک ۔وہ ہن دا ز آد اتنا ہدہلیطرشب تک بیج الم یر یھب کد اتا س لاس ہر آ یٹ ےس مالا ے العر اکا کے سام

 ہن یش دیو رت کن وی لپ ہوہ لع اک تام نیر صتم اک سا رواوہ تحتاب ےک ںولوصا ہررک اب ےک مارک بد

 یدرض ییا رپ دات هرز لی نیک یذقتک نیب دب لیکم بلطم اکو اہتجا 2« الگ یگ ہڑاورو اکراچجا ےک ما

 ےک لاج کلا تاج کن اسکے دری نا ایکں ین کوکو جا مک ا ےن نب یاد ۓال ےہ ہذاضا

 ۔ںوہ دری ےہ درد لوصا ےک ناتو لٹا

 1 ام کت للمروتسد السا

TTهه  

 ناک یل اخ مے شمع دع لا« کولی رب روا کر ولو وو رکے اب ساب ےک تنس لا ءےہ یک ےک رف یرشعا شا تیز کا ںی ۱

 ےرسودرپ مج لین بکا یا کوک یر کلب حاکم مالت لاء ںیہ ےتاج ےس اپ ہہ نھ یک کک م ےک کو ودوم ان الوم روجوم

 ١ یل ےک تل رشزافن یکتا وج شناس ںیہ لاس ےس اروا ںیہ لوصا پا ےک یارب ہی اجوہ عت حاکم بس

 ہن لیکن قیر عام ےرصود تع اھو وو یک یھب ہرطخ ےیل ےک نما ےسا ضامن یرسود کے ڑب ےگ آ

 لرگاکے یی لب کا نا د نقل ہی سا یکم اتا رپ دف کرک بکر تو ےک یاس ولات یئالساہکۓ الو

 کس نیم ےک سے رپ قوم ےک یارک تبع رپ ےنوہداذ آن اتسددنہ کس ال نوک یَا یرسددروا نوا

 مارب کرب اکں وفاملم طی ںوہ مرد ر ا ناملس رعب ےک ےہ ہا رب را قا ہکایکں ور طفر ےن

 نگار پاتر اید تإ ےک گیا کا کم یاسا

 گلاس درود ےس تابضحت یو رگروا ےہ اب ےس نوت م اتوکپ آپا چ رکا | السا تعامج«ی درگز ار ئارت

 _ پا کت عام« فالخا ہما ڈو ےس ےترذرہ کس ج ےس اچ نم قرف کیا ےس یاس یک یدودوم ان الوم ہد نا

 بم بار ںیہ تر کف اکی ودوم ا لومرتودازہریغو نقر وا ناکراےک لارکےہ یر کی اک ان ضرصتم '

 یورپ لن رن یک یدودوم ان وم نے یک اے اس تاب ےہ بج دداء ںیم ےس اچ نکی کد فکر با مات وو ھتا ےک رگ

 ائالسا ںیم ناتکاب ہک مرکب ہہ سم تل اء ےترک فار یل ںسیرگاکوج ےس کراتا گر ۱

 دے نام تر کب ام مات او خر ےک ںاہی ےیل ےک سا کک بج اوم صرفا کت تو لا ٹکر وتمر

 . هان یکن اکر کب کم ےک نا نک لپ تیکت ےس اوکو اس گر و لپ ہین اکرا السا تعا ی

 ` ماقءے کالب )9 اے مدد ےن لو دوا یو له ےن لی یھب یم تیم



 290 نالے دبی

 ۵-با ےھت چ راتب تاہم کیا اک افن مالعا م اقوا اف التخا باپ ےک ںوفاملسمےلاو کل گا یکے س یو

 ام لب تم کشم کیا کم الع ےک رگ بح اکہ فاتت سج یارک وا ایک ل وت یھب نی اک قطع هدز برقم سا

 دوخ گراف کر گ ب کا ےن یدوروم انالوم وہ فاش رب اکا ےک رب عام مات میش روا شی رک هکر ءاگدن و

 رس ےک اکو اھت بح اص نا ماشخا ا الوم تررطرو یو رت نامی ہمالعاربس لب گیم هاب یک الع ساک

 لای, ےس وہ نک پاک مپ سجراوہ رات کان یر تسر کر خو ورعب ےک ی مر تحروا صحت ٹپ افکار

 مڑ آاکف التخا  اراو ہقرفوج ےہ فک ےک ےن کر دم کل گول نزار ےہ اچ پچ اپ راب رواہ ا الہ یر ام

 لا تو سا گچ لاک ایڈ رج ےہ ہما راک ی نر یاری 2سال ںیہ ےہ اج انگ اھب ےس یگدز م اظن ی السا

 ے تے کلم رم ای یاد نب وید بکس مرتد کاپ نج رم یہ ے اچانک فر لی ےس تالیصقت یک

 اگر اسلف یر و یکے ن ڑ وج وکر کک بج اکر فلم قوم ےک تایرورض یک تشمروا ےن رک( کوکف التخا یھب اہ ےن الع

 ہ9 ہ٥ نکے العروا نین اتکا

 . ان ط ساکن الا کے کچ ٹوپی وج کر رت شی اع کیا ےن ناتکا اپ تم تاسو تافالتخا یا ۱

 بر اکر اب ےک سا نکے نکر کیا یک یو نات یا مات ائ لوم سم نشاسته کسو بات

 رار وج لی دید نان شاہ وقت ےک وتر لا یک ب تم رپ وج بابا ووز

 یک سو بارے آف تلف یار یکی التاب سا ےن یو نات نک ماقا لوم یخ ناوم او

 اچ. چاچ اک فانا وفاق السا ےس مان ےک مالساوج یت کو اف نی ٹکا ںیم تمان اعاد خر اھتاج رکی اک

 روا ایگوہ ذاناک ال گاہک اون ذاغناکن ا نیر ںی لمجرد ےک روج ت اشر اس اد تیک خام اے ںوہا

 اس ما٭تایفد کس رو کدے د لش کن ون ایر ز ےک سی ڈر آے اوات اش راننناش ZL لڑا
 ۱ دا

 ترلان هدر یر ارم کاپ آر روا ےہ یا کت فلاخیکت دو نآرق ججز عموما نوع

 ۱ ( ات ٹی رک« کر« ید ء یک دیش تدادصو دیو کو یف رشا نلوم حر رطح رکا لف ب حام نه ری

 کلم ا نایک رات دلا تضاد کیک قاتا وا مربی زا ساپ نا ا کرک اک
 رک مر لاف بیات اوہ لز کا میم ترادص ییا: الوم عر طی« تزانا کت عاشا

لاو کا ایر اچ سالاد کے اھ کا ییوخ ےن ںوہن یں ےالہکمالسا اد شر یا تعامجر یئا
 ےک مان ی الما ےت ںوہنا کے اوہ اپ ہم 

 ا ا ا سل تم رو قد کر عزا ےد
 اہ طض ابا تاج و انا کن کنان کوایک کیل او آں دا ناتسدنہ شوٹ

 را ےک اچ رقم کوج م اط السا« ےک دز و رھی قت تعا دم اےس نره تم یرول روم اس رد

 (رشبا)تسا "اچ گل زار ریل وت تدایق یک اچ طرز تے 09 ری 2 یروقکر شا



 ٦ YY نالے ڑب ںی

 روک یے نا لیت E درب و تا انا تقی نا نا

 ۱ ےن کوب ٹو الخ ان الوم یک کت بار فالخ ےک نیو یک اع یم یل ا قایوص ع وب فر لا یم وت بحاص

 د تار کل یکد اھو رم کیا بے کش افس یکے و 7ت رتسموکن ین اوق نا یس یئاب وص کا ہک وا یک قت ار دور عم کیا ںیم لس سا

 تیرا مشروب... گر یکن الو ص ےن سو اپ مات ےگ لورم ادای ع-اوسکا وا کاج تیک سو باک وا یک ای

 ناتار اهل دی وط ییا داوم شحوج کل ا یم یکجا ی وت نیب یکی و عترت ی زکمموادرا رقیب دا گو سا مو یک الوم ےس

 چاک اہ ایکن ای لر طفل لا ےس

 یروداج کا کب اق ماتا تال ےن کول لا نا ارل ل واج

 یر اس یکن ار کوک ا ےس کب د السر و

 bA العر وا تر وب و

 نی ںیہ ین ایکرخ آےک شا تن ادخ کاپ نآر تے ن د یز شاملا

 اپ کیر زوم کیا ںیم ےراب ےک تون زئ لوم سگ ترور تم ماکف الخ ےک دقت ا ہ وجوب سی نت اپ تک

 ےس الطواف اپی قسم مناق ےن یرھرنلاج مت ان یم اج ےب تابلاطم ےپا ککتموکروا اج <

 ساب روط نون اقردا تھ ٦ ےل سا اوہ لٹ روااوہ عراقی رو ال لپ تے ۱

 نان و دچک حاج بیخ یردات تان ا لومردص ےک سج یی د بیت لم جی یا, ںیہ اج ساب لک موکت ابلاطم

 یگ وہ وا سم نا براي لرک آر گیم رنک, ما لک نقد لپ ےس نبط سایر چ رے ورت ن

 روا اول ا کی ریما کات یھب ن دود اتم ب این یاہو ےس ام ےک کا ماگ عف ےن ےک اتکا رغم یھت

 ےب ںی رکاب کروا کک تک رک کل ںوہدآر رد ع کریو

 2 لک کروا یا اپ طلف کت مول ی راو ہم رت م ایت یک اڈہ ال لنا لٹ رومال روا 2- وہ اردیپ تالاحوج ںیم کک حب ےک

 ےک تطاط کل تم ید این مہا کیا ےک السا لم گاهی ےن مج ال کے ہ دوصتتر رکو یت رر اکی راک کن اکا ۱

 روا ےترک ۶ےس یادو مک یم ںی ےس رف فلک ین چک ھاو ایکڑ کا کت میر ےل

 سا نکیل کبد روط نو کی ر٤ ایٹ آے چ ترا ی رپ طاف ےس شیر اف کرا ےک تاب الف تادافم شیصخۓ

 ٠ فسوا الوم تر کی گیر یم ءاڈ ین چ انچ چ ےہ اتال گیر شیک نوخاکں ورییہش:اھت نوخ اک وینا رقدادنت ال روا ولقب واین یک

 ۱ - ریتم هد اپ یر طیکن وفاق زر مروا یاس فای اک تکی

 گیم الم ا تط س بو کاپ ری ےن نت ےس الم اوج اپ لیتر تحلیف کی ا غ نا یم ررر تتر :

 رو ہا بت ےئالع یش بات یکے کپ شا ناب نی صف سد کم اک اء ید انار سے وہ سراب



 ۳۳ نامه دبی

 كاب اسد وی اعضا راز یم سج: ےہ تاجر یکن ہی

 ۱ بکن اتساد هی اه بس ناشناک یت لا پا ےپا بج رتےک یکدص کیا وج ےہ ناتساد ہزیکاپ یک

 بر ںیہ نت ےک گیر جی شنا اوج ٠ے یکے ن یرادملار یخ لشق در دیار فا متی زم بیخ روا وج

 لاری که هرزوگ ام دف کف السا ےپا ےن لو رک شش مود تاج بر طیا الو وک ا کف وصوم زع لا

Eی  

 ارتب تکی مدنا ب نئ اض ںاگیف کی ما `

 نام کردن کاپ زا کاپ ناکات ناال س اے د یکں وی روک اذ روا کای یک ییا فو ر

 ےہ ناں وہ اتھکم ںی ںیہ داد ولسرنچ رز ےک کر وچ ےن روم کل اس تشکر وارارصا ےک فوصوم ان اوم نانی یر وس

 تب ات لا بر رکے یا دما باما یا ناک کوہ شیدا نک وا رت کن اردا ست هر

 ارز نادم

 احالص ىنق رها لعل و ار فا عی

 ںیہ یک مگر سلام کت ست اپ باتکپبولطمیئوک اچ ضم ٰاتگئارود لنمںوراز ےس نک ےس ارو

 -ںوہ رادار اکی ڑپ مروا ترذ|م ےن ںوتسود زوم یس تسل شے کوک

 مر مل اعدزیلاز ۱ ۱

 تره گر حامل تر و رب

 (رٹرا) تا اس ار



 رر مول اراد . هم ناله سیم

 بحاص برک 6او زا
 7 نیو - با مغلعلاداد تگ

 ریل مول اراو
 ارتا زص اھ ایوب لک اا۷ او یاسا ںی نات چی یب ےس سزاس یخی کہ صور

 کدامیک وص فرص انشای یا سرت سخت ری العااکے اہ جہ نار اھت گوہر ںاوصد
 یر رق سہو یکے مار تشدید دف فراش یاس دات کہ اه شما
 برازر الضو لرد اھ ار وہ تصننر عش یو ۔اھت اب یک صفا مٹ کاےس نو یک ورا ںی
 زود قوم تب د کس + ار میسر دال اہ ےتای یک وک نم ںفاملس “اھ الا
 یاو ت رسد ےس اھ اروم غرلطب آں تر بست 1 ور مرا و یر اس قلبی یت ضم ۔ ےھت تب 7

 ملایر ورخ گنج فدک ب دی راک دازآ ضیا تیپ ترن
 السا سر رب لک کاتی اغ سال نت ترا یک یکسری دعو ںی سکه
 رتو عا نیل اردا ت کی ° ےہ ز ےک ں وردی ادا سیشرداد اوآ سر ۶ایک ور وو رود کاخ
 تو سا ےس نج یک تالاونک اہادج تعتاد کالا روا فواح | لباس اروا یک لے وار

 - سلنا اگه زانا اک ف مسکن تست
 تصاراسإ کر یر ہورژآل د یی سر لړ و میترا ےل ۱

 ےک ارد راک کہا ,یکن ترنم با کی روا اڑا بان ا کم السارکاف اما بر ہ ےس تالا نا
 تر ام یک سکس اس ں یم لد فا کم نم باب سمت ین کنار کے گر تسر ک
 روا وہ عج کک ادامه قو - رکے ایکن فا هی تستر اد مکن دفع
 اسکی ید اھ تقد سنت تم سا چاک کد ت ادراد یا اب سا

 نآ ےک کا اوو لد ےک نا ےس تار تیتر تاج کت طاح یک نم نام الس دو کہ یل ہک ۱
 اس هجرت لر سم ےت لا کک امہ رد کی تد عاد کس اردا تاب ایکن ااساک یک
 دوس فط ا ےس ں تام یاس ا ا قالعان لقوا یا 1 نون الم قلاطمےک یہ نا
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 IIIS تق مر کال ےل او ےک اک هل کس عاق علا اینک و یب داراد ناییا ددا لج الی السا جل ذ نو سرت ۔ عح ا یا فاطمی رس ھڑرواوچ 7 li هر لغ اک ۱
 زیبا تالار یک وک ید تشک بر یی اروا تس تاو ا یداردا

ES,رباط ۳ اتنا ےک قو کا ے تسر راو مرلعلاراو سواس تار نات بعام یک ا بی  
 ےس ررر ب اک روگ ھاو او نکے وزاد م السا ںیم ناس در با ا رگ مالا یو ۳ ر زر

 نا ۔ےب یریضارب ماس کیا کند 7 ںیم فال اع اہک ساب ام ہار ا بنام ںی ںیم 2 2 4 37 “ تے یه بیر مدرک ارد باقی مہک کے کر اسم کا فشک چک یکے ایر ئاک رم کب ا لک یکن دت کے بکر جا ںیم کویر نکن
 .. ا عاد رسا سارا پک i E ات جان عامہ رد بی اب لاع تقی د اسرع مایقد ع ےک تارا لو امت ا کسا ب

 یاری یا ناقض یتن رہ رم کج لاک کن یم ہدرپ کوس اک اہ شاد کرب ۲ ںی کاتر کر کس مک ب ناس ردن ےک س ارگ توپ اس
 "ےس یاسا ں تارا ہاکی زیباتر با اب الف انت یاں یم سا تقدس ۱ کیس مل کس ا ںیہ اتیا کک یک ازم یی کیلا ںیم سس ہ کب یک یک نا اتد یک کیتی کش ۱ ایا یف و ےک سا ےن سا 2 رب بک ریل ہد ترک کیا کسی ی ی انتم یک ا سا ا
 سقف مس ا زاوم سرما بیع لس لا مه رسم سوت ا ی ی و ںی 2

 ۱ ۔ ید توس کی لا ساروا ار رک ر اشا ییا هل او ےس !

 جز ام ی م ےس میس

 تری نوید ها

 جنا
 ۱ وا OE SA و رر ترس قع



 یک

 ماو ار ا۵رواق ربرادومں یم تمرکز ت ویک

 یو کر انب یکم ساکن مر

 ۳ اص کا اسیا ام تحریم شو سل یم یا یا 0 ا | مای

 T3 وس سرت ب حا ن یا للرد ترضح دا وس ست ب حاس یم اتا دڈ نادم تضحہ رم
 ماه تموم سست ی وفا ترص تستر صحت میس اس« سس سیب ہا اپ اک ۱

 رشتہ یہ یس مس کک سلاد یکسال
 اھ گر یار ترضع اب روا ےرب نب 7 اےک رک کا یک اعر اک بحاص نا فر هاش لوم سز

 ا هاست کر تو ماتم ا لا ارد اباد وا ٹر اےک

 اسکن دو ام یم ہراوا او سال وصا اے هم ی یا ت رطح انیس ۳

 ابا روک لکل وا ڈانس عرار بح اص اف اش ار ترضعرد ای تب واھ اسب ' ۱

 ٠ ۳ ارادس اه زرد اگ صا هک نود بانو ساسا لات نی رادا ۳

 00 اروا لک

e 

4 
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 1 ۱ ` ںی ںی

 لوا یاسا
 ہند ملا ازاو یاب “یی قوام بحاص مس نر للود ترحم لالا یز

 ۱ 5 . ےر وک رام شیر رسی مس نرو رک برق ریمیکس نه تک ی ل ل ۔
 اگ لالا ں یو اشک رم سار پیٹر اوگ تاک کن روا روا کار تقاضا رک یا ۱ برف ات ساب و تاب ینا وہ واسوا یل کس سرکه طب راس ناشر 1 - ںیہ یاس ہد ناشکری ماش سش فا ابال ماعا ۲
 ترور لھبمل ڈر ق درس ا ںی یر وعددا لول ق حدي ںؤهلمر وقف 1 ےہ یروشلم ارداوج دید لس ولسا ںیہ ٹیک ارد ہد ور ےس لو

 بلطر ضبط سوز یارک یکل ہت ہد لب ہویا ضا ساب /

r4 

 ۱ ۱ ۱ ھ٢ رييس لر دود نیس بدل سس کسبه ۱ راقم یهو توقف تو تبریک کارا گوش تو يا ریا رب شنی ۰ رر رداد تل اصوراد نر تیر ہیوم ہو لر رو منم هم و گشت روش لب ۱

 ا لورود روا نور گور تال ما ںوہ برش نفت اب ردم نورد کے س یر ورش تہہ تاپ
 یر بیروت گے سات وکی کس ا برس او خلوت

 ۱ هر هکر کر آپ تا ڈرو ها او یر وہ ورو روشها روا ريال 0 ےس یکدم سا رن اوس
 یی الل رکرکاروا ال لار شوش بی آسم ناسا :

 م زا رکا کورو اعا اہ و اپ ادت ںیم تلک اہم فقر نیلم ایہ سا بش و را بر رس باو ت
 ` عباسی اه 1 لا تل یر ا یاس تشییع ا م تک پس و اکو یار 0 ۱ ۔ تب ماند بزم تک کہ اتش مر ھ
 سست تا

 ا ایک وس



 2 برج خرم مر وا ت توک شض عار اتا ۱

 ۔ مم انکل رُدرل وج اص سرر یوکس ادا سو

 ۔ اگے تساج ادرک ا ےک یاخوا کا اوج حک بلک ہور هو اےس یہ رض ٹ جام <
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 : 4 م و 1 3 1

 مل چت ۱ و قم

 دیو وارد مرو مم بلوا هر بحاص نر لا دات ام ترضع
  pzگا ۳

 اکبر تار یکس کم یک ترس ارا
 ےک سدا کد اراک

 ر ترک ل روش اما اید فر اب قیم ےن 7 تر وا ہروّماا رہ لم ےس درول ر 4 بصا اسیر ۱

 مارکت کا تب ےک سید ءروشمایما ا ےس ںی کی یا رک اروم

 0 ی نجس ار کی ہہر فوتو
 و تار سرو ak ارتا کوک تارو وخ و ل و هاخوا حام یک رد س
 لبا لړل داو هدر تاب یر سا رج رام نل سبک ےس کو تم هم و ایدز یاری دز کیک شیر

 ۱ 1 ۱ 0 ۳ / 7 رم ھھج

 نم پس دز 4 یا
۰ 

۰ ۱ ۱ 

 ست کری کر روش فسا یک سد
 ٰ ےیل وم اما کسی رم قلم 4 یت و یس اروا اگے یک اہ ںیم مس رقم تو زور مع

 5۹ ۔ھبر هست ابر وز ضورع سایت تار ی روش لبا بسے بسا ۸

 خس رفتم ریتم
 ۸ هدر ۱ ہ+اع مر حلا یگ ر افلا ر علا اتري علا



 ۹ ۱ نالہ سا

 و هریک فوم رسد دا ید رک عید کد 73 نمکی طاها روا امشب اک تا 6 ۳ 5 ر 4 ۳۹ 0 َ ےل ا ۹ سس گن کر یسا۔ ےہ ترا کیں و تک سس کن ےس ںیہ کس کیه ولد
 ےس تسار روا ام کر کانو سس یا ےک رازآر دا تردد داع ۱ r * کرب « کرن ےس ورک

 ںیم رک اح اک والا اد ھی اھڑ ب ودب ںی کا ںیہ بروات لو لس ومت ادرک یوا
 باکس 1 م سطر ی ارت زی ں وسو یکں وری را لوقت ا ےہ ردا لوہ فر تی یہ ادا
 ءاتسالوم ترضح ا رم اراو AEE ےس وہ یاب تک روب م واک ں یی برخو را ایا
 0 رم وم* 2 مس ۰ 7 ص 0 ۱ تقدیم بار کی ید لا کرم مولع “کب یاس دق درج اسم ھا ا

 : رها یغ سا
 سرے کلا نہ نا ت کرلو تر ل ر ساک ری اےک وی ا ناریل ےک سر سار ال

 ۳ 1ص ۳ ۳۳
 تربت لوک یک لک یکم یک یک کے رویت رج کاش کوب ۱ مم 6 رم بھا نہ باک یک اوہ اڑا اکن امتسغ نہرو ۷ رک ں ازم ےس سش یاں کک تشرد سرو بلک لیک ر ر اب س اکرام اےس سا اج رس ےب ماش ترقی امور یک محاصر سرا جوجه س ےس 21 ےک ا ا سر Es و 7 و و a 4 مم ۳7 St اک اار ےہ لم: کک لت ر ایم اما اراد نایک مان ا بجے ٹیوب تر گے سرد یول تس یی رم ۰ِ ۷ ۳۹ ۱ س + 2 ۳۹2 اس تذکر رس فہ دس 7

 ہوں ےک وہ ےل ]رک ی تسلط ںیم اف کاٹا کاتب تک راه کف ام اھاراس سرب
 مقا فیہ یرااط ےک ت سائنس ےک مادہ نوش کم تد ین یہ پا کہ کرو یک
 کام سا تنا ہے سی تال سو e ر لوک ا سری عاود لو کن اسر کیا
 میک یکم ایی ڈر تک ےک نل اھ ںیہ یکرڈ کن اد شب سا ےس یر سبک کرک لار یا 7 2 ۱ 0 ییہ یر a ۳1 هر و ںراد نر اس ںاا ہک ےس سج یم و و دلت عاو اے ہد لرب ےک اود لد ےس الت کس

 بیزار اکے نو قاتل ساق کا در روا لو ناتو تیام ےک لک و سر وی باب راہ ال ی ا وہ ا 0 2 کر رد 0 انکا ا ےل دوم کرا لاکر ورد اس نم ےس روپ کے ت اکر وار کساہدرداوکس

 سارے ہہر آس قا سیاحت تار رج اک مدد یک امیر دا الا ےس نفرات 2 ان سا ۹



 ۳ : ۱ نالے ئی ںیم

 زن ضس ےس پردیس تھک
 رن نی ںواخ یر اج یی رک ے مات کا ےک لو ےل سو سر وا رک نان کس ھو نصب هال
 مار موعد ےن یا دکر یر بحاص سس ار ترنم اعاد کید رک وقف کر شر

 تبار کک ورا سل ۱
 1, اوو لو روا لو یے نہ ےس ل کہ لسن کک اروبا 7 نلارج تا E میا را

 زن ےس استرس سو رور وا لو مپ تاب کس نٹ بدې زلسا ںیم نس . لوم یاسا بی

 زط کاب 21 یخ ڈاک تابداا Af کب رب تمایز “کار اک سا ۔وہ فر روش یم لوس,

 اک اورد کہ اہ گہ ذجز ام تہ ساروا ا تی۸ فط یر ودر درک رش انکے ارامش تییرف مک
Aدسر لے کریار بایس قم ارد ی اب ہر سو  

 2 ,e وک دعاس وو لار گو نر کیا سید ازآے اوپرو عرب یھب یا

 کا نب ضر د ےی راو تحت کار رربد تحاس العمل کجا وی کارو
 اش کا ا نسا ( الا فلت من و او ترسم نیر تن هک راز اک ٹ ولد سرم مرا

 تمامی سوم ر ر الر نہا اکر مر ار وا افت یر را ⁄ اک

 رر ککے و ییا ےک ت خاد ےکر اا کا ںیم ایک ےک گاو و بسم اےک سرر رج تي

 ن مار اکی ےبا ترش قم 20 اورم اتنا اولو مکس اعرورقم
 و و ی ی ی ١١۷٦٦

 ۱ ةيلعانا ام i و اھت رت عبرت

 1 هر مارس کک ا بانا نم لیبس مبتاز الا قسم کیر ٢۱ب عر ا“ یباحصا

 ےہ یتیم کر من ادا ار سپ یک اد تعا لک تر وصل س اروا یھت

 ۔ےہ کا تم حالطصا یکت یل ش ںیہ نا ل د ےس
 ےس ےس وہ اہک ط مد تب ا" سرم گر واھ

 ۱ تیبا سم ۷سی سا اسے دا اٹ شامل او تس اہ ےئل سا
 1 1 ا عرق 7

 راس مولعااراو
| 

۱ 
 ۱ تیر "9 097



 . ٣٣ ۱ 5 ناس نی

 | ار ریزد تست کن امتی من ےک متو س ا وا ےک ورم تند لب تانا ر سر بتا ےک ںی ام | روک او تک سا بح هه تنا لا
 رول م ابو وتتش رکی انک ید کویہ نما علم پو گی سا تو نصرت ے دول یم سا ےک تالوقم ںی ای تپ تال قید رد دا راگ فکس 2 ارت ازم الم سرو ےس ازای اللد ںیہ ۱ وج اانا فرم ڈ کسا ساک ۱ لکل لو یگ رند مزولع ارادی مست ین بصاص رح ان تی مال لا اقا سان
 ۔ےہ رام اکر کی مامی تی ات + تو تیک رک ساسی ما یاسا قرار یارذ هلکه دادی ےگ را ملارد انور کم اش وا ارس اک کات سیا 9 4 فن اروا کا
 . لا ےس سا وغ مو رکاب صا ےک سدت مرد لاب وتو مار اد دلار ںیرہ حرم نصر سن تورا ترس سر مواعلارار بلکل اص ۳1 شم ترا تسمه لر "ستاد ابا « ماتش ای تیمار ےس هتک مور توس یک کا بت لرد تر رار راشو اعا ع اب ندا ر یا ےک اعا راو ی ےک تافد کل رک دد ا اکہ ذاا رٹ رار ا یک اک اس هر رقت حرف سارا ی ا تست ہی 1 اسے نل لو اےسں جا کک یب نس تب والس کر ی اےس ورم سیف ب ل را ازلرم ترصد ا شرات ترس کارا نا هک لاسو مستی ازا تر +

AS NDI
 

 ۱ ۔ںیہ ارگ رپ لون لم اکر دن نیک ترا ر یا خا ہلعرنرادتحر یاب حاص بوی ا ازلرمت رذعر دا ملا در ین رض بیر ب رس فی فا ترنم ںی چارہ تلاوت ہہ ست بصاص ردا لد هاش یا صور یر فلاب بایس سس کی ماگ ا السک ںیم یا ار

 ۲ کک اچو اراد

 ام اروا تشو باران کس ھے ب تعا او تس لبا اس تکا سی | لری ےس تین و

 یکم زا E و ا کرت

 << ںی مس ن ت ج ت مم



PY ناله 

صار ل لس )آر دا تیاور ر لغت رو نیلا ںی ل ام اھ ین ےک سس ۱ ها اب اکو
 سوار سے ل 

 فو ہیک ا ثرازنم ےک ناروا فل لات تارا کت سد باتو س ا ۔ےہ رو یڑکت رام یک ید

 رب نوت یب تیتر ا تسیززلو تبع خور نایت سام دو
 به ایت بت فک را تیر اي يک

 مد ما سا تیاخو شف ال راد نر فیس رک تابادر ہر
 بد ن اکو ناز بسه که اک است مس ار لک ےا رپ ودر سرا ے اسکے او اس

 فیاض ته لدصا صان اکا شام قوت قو ہک ادا تاب ارل یک سم
 1 اگ تعا ار انیسا۔وہ جاو لب انہ وک کجا اس سیہ ادرک اترو ۱ از کرکے راو فرحت ۱

 2 اےس فال داش یابند اراس اکے راس از ںی رس ںی ےن الَخَر و شر انن ریش 22 ےس ںی ٠

ر تسلیت تا لو یل یکم ےک کرس ںیم ست عباس اگر تو الا کیا
 خا کی اا بک

 کر ی لس دا بم ی دراز س لاتو لام تارا ںوہاو روا تای عو کواس لبا لم.

 یب ےس ال ناسا یب حضرت تیره ایکس ںوتقفر کل گری بن ییا ےل سا۔ےہ یش بام

 ع تل J شتا رانو یف بیک اقا ےک تا امہ س ار وا ایکن زم
 انس سط اغا ۱ سفر نرو

یس تار ہد اعضا تم کر و زو را /ردا یاسا یر ورق لید / كس 71 اتم نیم 1
 تب وک رشن۔ ےک ور وار جے 

TEE,اوس  
 جا روا ےگ ےل ںیہ اوکو نسزم ےس لورو کسی کز اہ تما وردا نورم و عطار کشید یار

 ےک تصرف یقین ریس ادا نام گو ےئئوم شی تلف ےس لمد ہہ اں ابر ےب یھب “سالا یم

 گارد و تاب سلول کو امد هربا ر وا ترلجو ترانہ الخ ار ضخ ۔ ےتسو تب یار مو ےس تاب ۱

 ےک الضار وا تیعم یکم وعو یک ب ن فید اتما ی کک السا کدر اروا لاعاد ہتارہ ۔ :

 اس ےس شیر ٹ ےک لہ قق ب ےک رال ےن قف ی ٹک وہ رتی اہ کناری ت لاا
 ا6 ںیہ کک راس فون سکس یقین فیلد رم

 یس اک یتش فف قف فاد سیب رب جرد را سا تک سس اےک ا ۱

 ا تھام مزا ماکو اب فق مت سگی تب دریا
 ]شا لس رد تارا تشدخ ینقرت سے ید سکی فیر کلا نک ید فورا انار سےک ا
 ٘ راہے دک ادارن سش قران اوتعاں یم ےس ےک نتفو مول را اروا نزد رکشہ ےگ 1

ع روا لاکر لش نب ای ارم است ی ای ار تو سقز روا
 اوہ ینا و ای ق

i 

 ےک سو ا



 ef فا نان وب لرمولعلاراد سر ا 0ھ ۱

 ےس مر ودع ںیم رد مایا یک نر لاذب سا- و تبیقتعلا بج اوروا ۱
 یاب ےس یڑب ںیم کیم نا تیبا د ازا ےک ایا SLL ل یر دیو یک روک سس فوم سم بود یک کر ت فسا اش هک یگ دی مک بول رکے ںی یت دا کک ایا اکا ںی بنیا ٰ سل تای یه اد اب ںیہ کیم اکس ا ناو ادر لب ۱
 بر 7 ر تایدخ اپ اردا یسابس کل ارگ لا یھک تو یس ںؤ انکی ق اروا ےک ںی اتم ںیک شیلا ر 1
 یس کیلا نت رول ور بح اع ہک ا یش ازرمتیذحر دار بحم رس ارم تن اخ نالی مدد ین کنار یک ہم سک مامی ام الا خا ترے تہ صبا از ےک ت سرک لق رشا سنے مس رد إ۔ناسم الا |
 از نفی وک او مک قو سرو رک بق سا یک کیت یز سد ناو سام ال سری تست فان طب الا EI تاخیر اا لو نا رن ںوہ یر یسک رای کتب کل یاسر دم سم سا افا رک تیت نادیہ کک ںی کن ا دوو گچ تعهد تک سا ضم تالاع نا لاو ںیہ الان ت ای الٹی رہ سہ تا یاد وید نذر لن ار رو کں کر اتفرگر وار ہہ لام اکا: یکم کل ولفتت اد تتحردا تایم

 لبا هو ے ےہ رکن از ظن شی کا اھت اد یی ا
 ر مرتا ۳ تال کر مو مار ےر کرک کلاسیک تام یج روا یو تسزادنا داش و ی ےس 4 "وتا ک رگ ناتا کت اڈہ توا دادید ساکت ابد نا اقا

 باس ی سما ءا 0 نر نم رپ سارا ته ار طیار نشر کک یک رم 1 رب ےب ی لا رستم وس تیم دوس ںی ل کار بیگ ی سیف یکن طو د مقر دا تند سی رادار روا یی چن نشر ینا تعور ؟ روت | اطںبصن تاں ت ات ل لقا یی
 والت اج 72 ا تشرد تدابع ح 2 ترلبر ترا ا ؛ تار تیاود ی اہ ب تاج اعراب 4 یمن اب, نالطا دلم ام. یو لش + کرک لب ص الغ ۷ت اب

 کی نره می بم « ےہ الا و تک ا لبا ےب و یو میلعلاراو رکے بی ال اک ار ےب 7 و رام ہہ ثم اترتی لط تایر کرا لا لوی اب
 ۔ے بر جنوبی یش ی یک لوید رک. لس ما راب یت اداس یا
 ۔م۰مے سے سوڈا

 لا و یک ھی ام وع



 ولد موارد

 لر ترم سا ساب هکر سر لس ترانہ را باکس کپ ںیہ سس ا

 ررر جک رسا اہ ضیا مس یکتا کس
 ٢ ۔ ےہ کسی کت جل فام رہ لاسم سا

 | غزات تل اء اق لوگ ملا
 | ںیم تال رز کن لا ےس اس ور ئپ 2 لب ج رور ۲ یل ےک کم

 رخ سم و ای ارے یس بسر ںیم تالاس و کسب نا ےل ماعا اراد یک روا بقا

 ایت سید سام ںیم رک لاس ہد ہکی كس ںی ت ترش سارا بہن ید اھم ٠
 مارک کتک سار گا رپ تالغا دات دز ےک ای و روا یکداس السا ںیہ
 ص اا اتر زکام روی حرا ترشاعمو نامات ہہ رس ایک ںیہ نرگس ت ام ت امر+ دبس نور

 اج نج یر دا ارم تام قو اساکت رنمب یا لسا لر سم اع ےس سید کوم ںیہ کرم او کن
 گیں رهبر کس اار وا تسوعرم۔ جگر اپ تنی ترکی السار اھکروہ ںیہ ےیل اکی انی کر ایا ںی
 ا زراعی نت قیس ےس ایپ کر اطاعت روز ایک فحش وا ار کی د ازاد تھ یک کش اب اپ یی
 تر نا ماود کت رو ور ای راگ بتن عمو نا ام ےس مم ےراھہا ںیم بولقت از

 تالار دا باکس در ےک سا دا ملارد اساس تقی لاب
 . | تیک ی تستر لسا ےک مالتا ہر عيد عت ل کوا ز فواید ساعا

 ا |) قشعربا هم اب کسب ہار یک ران آر دا تاع تا سلف ےن ل دارید اکن ایا جیک
 ویسی نل سا ےس  تامازخا لا گر ف ےہ لب کب اد عرب تبحم
 ۱ سر ےل ا ےہ یو ان تکو ندا کو رکود ای یک تربروا ےہ ی باد اب مرکز
 لوس سر یب یکن یب کارم افسانن بیات برن اب ابا زجوکت کو ناص شپ
 لاتو رنا لات رها لات او لک تنو ہمہ زط سے یا ید رها کی مش ریل دا تر ل ےک و اعلارار

 اسارت بکن اند بدا تگ اہ رل ی تلم ساخت
 وسیع ےس ےس ا اترا اں ہٹ ایکو تراعرا ترش ایم یابد ی ملا ان ابا ۱

 ۳ اش

 رس

UO 

 هی یی د



1 

 ê ناسی سا

 ےک ارز روا سنت زعیکل رز لسی اتد دن ےس س الغار وا تیرے ہا ں رو کس ا ےک نوک نج یک

 ید کیو ی اکا جرط سا ر وا کک اتمر کی کاک نا وت اکو سرچ اتل کوہ قع ی کنید دا یقدذ یی ا نیز
 ۔ ےک کبد تار ےک رق 727 یہا قطرو ۳ یر اڑ(

 طض و
 سپر ۱
 ۔ ںہ سس ایمر اد ژن یم موولعل ار اد ۱ ۱

 ی دا ایں یوشی
 کت عی سس سا یت اکم لعل اراو ۔ ےہ سا ات اب ےس ےس یکم اصلاراو سا ۱ روش ساک ا
 آتم یکوہ لیا جاو نل ےک واع ارا نانوایی ماهر درد ایک کیک ا ۔ ےس یخ

 چک

 ۳ ےک نا نا یتا - ےس ی اردا یر د ر الع واک ارکں یم سے سکا یکن مرا ےک ب

 ہک یک سک رم سی اہ ےل ےس مراد نکلی ا ید نا یگ ب تک بس تا
 اک س سما سا ۔ںیہ بیل دو مرد هر اس کانتر نگرش
 ۔ےسہ زمہ اس 7 ۱

 زور ترا نوک یر وش لس کی روش سا سک | اع سلم
 نر کروا 8 تب است اورردا میر ےہ یشن لگن ور اور ؤںیرلس کسی آر لک لم ۱ ۱

 قفس سیر لس سس ورکر اتکا لر مصر وا 7 تر کی کرا ےک کرا ۔ ےہ ہر ےک ا

 یارک اس کرد باک ساک ےہ دالاس با کلا ۔ ںیم ےک وہ بشت س ںیک ی اکا ےک کرو سم
 ام س لم ںیم ہر یت ید انکو پردا نیش ںیم ل کالای د اچ سود « ںیم ل لا ر ا ںیہ سرچ راب

 ا
 هروشموگي مس ارد ص ںی لوماکی یک ےک کد ہی وحر وا تایید ؛وورا؛ یا لرع تابددمات ۱ لک سانپ

 زاس اروا ولعلاراد رتب نیسم ار ص ںی یار ےک ا- بریک اک ما تل ےل ییہ
 ۔ںیہ لاش یاب

0 

 ا

 ا
 ا

 ١
۱ 
۱ 
1 
1 

7 

0 

 _ سا

 ۰ رے اتا سک اش ےس نا ید اس یا کی سد زنی ا کن ا نان رضا

WOU jeje AN 



 ۔ ےہ لا اں ناتا 0 رک انس | 0 ۱

 ۳ مر یھب و مرور رم تیم رد ربا قدر تي اسب تے ۷ ۱
 سا

 لا ںی یکے ہد کرب تعا ےک لام قالادا دا عت ا یکم ےب لا یونس ون ور ۱

 ِ تسمه اے ادا کد هامل ااو ںی اس تار تالو یک اردا ےہ

 ویک لان یت رکا رش و زاد ) ےک

 او ۱ اب نایسےڑںیم

 دیو ںی "
 ۔ںإ ل ابید ضرر رولاو ےس وچ راب سمر ت ارد ںیہ ماع اياخ

 ۱ ب اچ نرو اےک یہود ہیک اچ یورک  سسادنم

 7س 1 هر اب لب سیم رت ں یم نم بسی یا 4 مر ژاینسا ناونکرد افلا توافر ںیم نی دارا
 ١ ۔ ب۶۴ هرو ر رب یس ند ردا صر و وا ذا ماه لرد مالا رم اس شم رکی لورم
 ۱ ۱ ۔ےہ ایل روظنم

 - تب اب ید حس کا سرکه اد ےگ وہ م رام ےس یر اف تایحرد
 ۱ بل ام "وز سر رک او کوہ خفه رد

 1 ۔ ےہ ۲ ساو فی ےک کی طا اد راف ےہ تند ی اھ ار ورد ۱
 ۱ سرک ا انی ۂولعلار راو سش کی رم کرکے یب ےس یل کب اصنر گاہ لمس سا
 ۱ ۔ےہا اوما "ناص یاس اک ساس پ یی سایت

 دیگ اےس ال ےہ اندا دا یب فی هدام کس و راع یب ےک تن ر۶
 ۔ ےہ ںیم کر 7 اروا ووراوچ ےہ:

 ربا ےس ںوراو "0ئ کر اعلا اعا و

 و نادار ایر کس لعل راد صبا ار یک 7 رواجا ارار تس ل وراد تر یک ےرہ رے کک ا
 بسا 7

 گل تساوی یں جوش ام او لوپ قع ناتو ر نہ تکو انفو مواعلاراو ۲ :

 ۔ ںی 99 تردید انشا سا ںیم ںورادا ی : ۳



 رو مواساراد ۱ e ۱ نوک ےب

 رب ترب تارا فلت او شاف فدا شل ادیب ں ونشی راس ۵
 ۔ےہ اہ ایمر رپ ا هدر پکس برپا

 ۱ ۰ و ۲ و ۱ ۱ ۳

 ۱ موس ار اور سس

bls <ل ہن ےس ایر وو ےس ملا  

 ت ناب ذی عی کوا ی کل کولر ادای و سے نس اڑ شما زا نکا تکو لا رهبر یا ید یاب پسرم ناو خال ین ےئو لتپ لاس سا
 یکبار ںی ٣ کک 77 تسرق او ےس لوم 9 را لس ارش یک لعل 7 7 یی ارو ری رح یل کام بر تم

 لاو رپ یسک سنام یک ےس کیک کس پا تای راد
 ا مر رک عمرش تع اچ ا انس له یر تلخ یا جا کت
 متد نت ےک دت د ی رک کی کلر کک یک اردا بروس وا های
 ار لن را بیات طیب نادر ےن ا تام ار دقت امی دا تاب تام
 تر, مر کل ایت لس کت طو تیکت
 لش اک بر روا فلس عاص مع هرکی از آه س فط کد اب تما ل نایک اول تو زار
 تر ےک دورا یک خار بام کرک یم لالد لتس سا اکہ ل خاد ںیم ند رکے اہ
 ار فل سراب پدر یی منٹ اس ےک کا £ رب یب تک ak لد ۲م 1 ۷

 نازل وب زا تیر یار ءی ٹپ تو لک تی کور تله )ا
 ۱ نيرو سل جیک رود تگ وا تب و تیلور لر اراو ںی

 نم عف کس ککے اھل را
 هم هک

 رفیع ام اقا, فیلصلبقراخ یر منتفی سا ی ر
 کس کد بگيريد ناو ات ابا شور برا تگ /

 یی لا فر به نو نا ٹین یئاضم رب سارا ےہ تم فور سم ادا

 ا ےک یا ےہ ق کی نامے 9و



 ما مہ " ےہ نایب ںیہ
 مرگ ںیم تیرہ کل اسوس لاک ال تی اا ےس اکر بک کاک ویدا دکر
 لس لب ت مالا ت ار هر ب باہ اد بای اک س سا وہ ت ایس تی ناز ییا نا و زر کن رکن وفود ناک اکو يا و ماچ یا کا ون ےس تاچ اب رکا کت ایغن ا
 1 NY لات راو وصی کم لعلارار ےت اع ےک اتلپردا واورم درک الاب طرف

 هه e ۱ - ےس لذ رو

 ششم ۰ | ۹ و ین ا 3 ی رر ھا زض وص راشم | ماکو مال رام e ناس ۱
 باب گم 1 ۱۵۱ ۰ لا فرغ ۲
 لید رب | ۵ ری اس +
 مارا ۲ ۸۰ ہلژاررابہپ ۷

 رن ۱ ص

 تار ۱۴ | وہم سرم ۵
 ناونشار ۵ ٠ وم و

 ریمشلو نر 5 r لک
 لای رض ےا ھ٢ صبا ۸

  ۹روس ٠0

 ف
 ںی لش ٠ | ۰ ناک رم

 ?Pi نال ناڑم

 ۳٢٣۰۹۵۱ ناتسررخی زم

 5 ا. ۷۹۸۹ ناسا ناشر نام ۱

 | طفل یم عشر سکی سکس بد ےس کیم ہنسا ےنہا ںیم تو یہا ےنہا ےک م اعف اراو تراش
 ۔ںہ رر کروا تست



 ب چب سس

 : دیر وار او ۳4 نالے سی ا ٠٠۷ شلوار ۱ ۱ 7

 نت نیب ےک لاد
 ۔ ےہ مہا نل ا ترور کم راد رولت یک فن شانہ ےس اگ نر اپ 92 یر ےک لڑا ر دا امی که کیم کا نہ فص ےس نوک فا ۳ ملا درک ا /

 رم لزا وت | زا 1 ارشد ڈنا هه | 4 ںناتضفالا ١١
 ۲ بویر ا ٣ | + نرباع | میت ٢١

 ۱ے. مسا | ۲ تا۸ | 0 سپ| ۲ |
 ا سکا | ا ںابا | ۳ 2 2
 ۲ نرمص ۰٢۶۸ يشل |۸۱
۲ ۴ 

 22 ۱ تب . کلام درس ن ازم 7
 "۷ یوم ات شام ھا مس ol ےہ
 AN ۴ هر یاس ره اضف کس ای ددا نت در 1
 e 7 ریت کن که افت ست ملارد نر اہلطن مم والت ےک اک اض ۱:

 ا ۳
 ۳ ںی ںی تارگو رب ات زلیصع

 لک عر امر موس راو ۱ ۱ ۱
 لک روا ترور شمار لاب اضاع ںی اع کم اعل اراد راک ضرب مرام راد

 و رس ںیم نس کنان ہں سک است ماع اراد ۔ ںی یت طاع سا فیت
 بل چد تسر کی یشن فرد شین را و نیشن

 ١ تیل ۱ تم را 2

 د | بو مارا نإ را بحاص مسا الر ترت | ١
 ہا گلاس نصر رم صحن ام ترفحید را نک ا

 ۷٦ ۵ ےب 7 . اگه رات ا تس دارا شرور رد ما لا ۱ ۱

 ا

 ۱ فو دار فرم یر اخ بصاص لک رشا اوم ترضح ۳ ۱ 2 یری جرحسرع لی متر ۱۳ ۱
 | ۔ےڑلڑ یار کک ںی یک

 ۱ 0 ما “یب حرص ن کرا بال ترض ۱
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 هه مواد ۱ 5 ۱ ۱ 8ط ۳ 1۳

 لک سوی ولرو ےک تفردا فینال فنری اپ ره وا و تایر دم تارک 7 که پکی قم سا تی لا
 کرد انا لک ایقمارکاد انب طوب اتت رک اساسا رد ادا بوک ار لو کندی امار مولسا لوصعا تفت عاشاردا تخافو
 یاس دو ماش شد اروا یاری بالتا ےک اک | تان کا

 نا ےہ برو یا ات اوس بانے ل ےک تام زم ےہ کد /ترورضبش “یار بال ی تک رک ورسو ددعإ ا گر یک سر پس ياد سوم تامالضای گرام .
 0/4 کپ بی یکم لوک سا تل سا ےب تب iG: 1 عاد یک کی کر تیم ار سرد نوساز راد ی پک ر ېر ب حا ما فزانالرکت عد اشیا بق 5

 ربا ی رک لب ےس تالمحمردا یک ا اوت اپ ا درپ رپ تادف یر نا سل رو یم ۔ےہر ڈس کک کردا ایل قحح ااف وک شرر مریم بالن ےک شخ | تا یاس رد زار ات رک دا 2 رسا کند ںی اردا یار تیمی رد املس !
 ےن تا دلم ارد یر اپا قع ی ںی مولی رستم ١ بالا ناشی “یا ےک تضحر دا ےس ںیم ہم ال شرا ےک ی رنو ٢ توضح ا | تاغ رد 1 ۰ دنیاو بصاص نر وم الو نیلا رب ۱ - توا ےک کور وای یاس لاب سود یک حل تا ۱
 1 آں و و دا جدا نم 7 ر شما شراع سرو ںی اخ ایام تاریک ہاں یے اد

 نا هراز وا نیم اےک ول یر توضع اتش یہا پک ٣ں اکے ص لام اب ںی ہک شر 2 ۱
 یر سات دس ید اپ ایپ ر یر اطا م نو ا وز) پس دانت با وار کسو فرید سرو سل یر سال اج ںیم و مولعلاراو ےن پے ران د ین یب یاش انتی نشد رو اپ تو باراک رام تاک ذرات ا ۱ درس بسط یب مال لار ناز جوش منی بآت انار یشاو حزب تن ۱ لا کف ناصر تیضح۔ ید مات ایت ايد یش پا ی

۱ 
 رد ی و

 دس:

oےہ  

 ١ ےہ 2[ ہہو 7 7 ۳ 1 ۳ حر ی ہٹ ا
 بو اما ےس با كس لرلابلا رازی ار خوراز تہہ ےس فوت قم: فرس | بشم شی دا

 ۱ ناوگض زہ سارا راد تی یی وک رو رک اکو اھ املی ہوا اھ لر وا

 10 ره



 0 یھ مو ناله

 | یر ایک کن رد اتخاذ تفسير دا یاب راب فراعرت فوم ۱
 ۱ ۱ ۳" - لوکس یم ےل ا ف اص .*

 یار “کو لم کرت اقا تسر وز کیا س ےک اکو اڑ آے ںی گی نوکںن اورنہ | تارضیاس
 1 ما لر خارگ و ود وو ار تہہ بر یس : ےس کم سو تے اےک کل اور یر ںی رولر یک ۱
 i 0 7 ا ری اس ہور و

 8 ایمر اس اک ازادی اکسس یکم اتے نر دہ نا وہ یک یم ںولد کک کای کس ا یک کلو
 ۰ ۔ ھبر دیت ں یم لام سرب

 ۱ ما بحاصرشاربک الو ترت ۷ ر
 ص ااا یاس تزطحم ےن یکے س ںیم ہر کک ت حر تسد اباد ےکر ود میلعلاراد قار <
 ۱ هه سم رسا سن سام گام تر مرد قزل کوس سیم ۱

 یک دست رسا سایت ساکن افر ہک کت این جک
 ۳ - ےس کل اہ ردم ترا سہ شرا یا او یی اے یی اے تہ ایکس ارم

 ا ییورما بحاص سسر ار ساالر ترک. ۱
 ۳ ںیم مور صا وس ع اوہ روب آے شراره ےک ےس ںیم مس صفی ین ترش سج

IRE1 ںی س شو کلی را ےہ اف یل ار مم تشک کیو لیک ا اما ورم  

 ٠ ہک بیا 0 ۰ وب ۰ُ او 4

 فا کف ضیا ۔ بمر یک شل ارگ ی یورک کاردانی کیا اک آد بس ۱
 وا ۰ ۹ را د 9 ۳ 1 E 72 ۳ 7 منت ۶“ ۱

 ۱ تک اش یل شی ی رول ترس گو اف برداری دو تام
 سومرو بکا نشا عا ارم تیر له يا اح ےس سد ےک ام با سالگی
 فر رک نہں رت کپ آل شر نرم یار دا ےس د ےک کار وا یوا دحام شاک الوم ترک

 7 ۔اجں ںولر رعد زا دا ٠

 ٌ ۱ o بحاص را ترض ۔ ۰ 0024 2 0 مک
  1 کس تک ر e27  / ۱ :

 اما رگ تلف شوروی ا ےس تن کم تار + نب تاتو رکن برش سی ولد تم ۳ و ہرا و رک ںیم رک اج عارف ےک نک لرد ع اکر ضمانت طب 1
 سک 1 ۱ هكر" يم ۰ نر نم رو 39 روز 5 1

 ام انب ن وکی ید ںی کد ایر می رپ یا اما روا تیپ لم ےس ںیم ں روک ابی بش 5

 یخ اب وپ سا یر <1
 ار ید ید بصاص تار تیر ے جے
 تا اي بنام هلو نم کل دقت ےس ںی ہہ لر ٹ را کیر ان اوم تفح یآت 1
 ۱ اس وه 6 ر aR 72 ۳ م ۳ ۰ 1

 _ 1تک ترا رتا شب نوک ی آر ٹرمص سدر کت وا

1 
۲ 
ky 

a 

 2 توت کٹ ی ی وک

۹ 



 ےس سچ یک

 ےس ےس مح

 ےس سس ٹٹح ص تٹت۱أأ۱ہہسسسسض جج -س--)4۶سسجەریسحبوےی)

5 
 ۔ ۳ ۱

 ۳ ۱ ناله یب ہو لد راز راو
 رک ید کرا ےن تر کر ںیم افسران رپ ادا مک گرتا امی زن رض درلو لعل 8 وج , ۰ و ۳ سی ۱ م یو ۱ اکا از سر نب تک رپ سرکل دا فر ازامہ کت عا کر یار نا فا یر رخ پس یم
 22 A یھب کے ےس سارق ےتسرو اصو رراورس رو تفکر مرو اک ت یا اف شر اتے ےھت کراتا کر اا

 ۔۔ ری ےس و زلت کے اراکین اذار رضس اا ی ۱
 رض رک ا رم ۱ م ۴ ,Te رےہ کیا کل اوپک تس ار تہ ااا یوا ہن سر ا تری آ ور رم ۳ ۳ ۰ و ۱ گیحاصںل اف لا ار | وه ترشح

 رھگے کیل استاکر شین ںی سہ ےل تسار 8 سارو لوب ےس وزیر رک با هست 1
 یو ارا تیرہ دا ےک ےس ںیم ات نیا اسم اش زظ ی هاش ماد کد ےک ےس بارم اروا باول کم
 -7 سہ بس ںیم ۱ ۔ ےس ہار یھب درب ررر کالے ناف ول ارگ منو ثم یی ان یک ا کن اقرا مارک راس ہذا ات رطح ےک نیک

 ٹیم بحار دک ا ادص الوم فرض ۹
 لب از یک آں اد ردا اراک پت ےہ زرا مما رن ا اۃہراشاکےپ ںی اتا ی ایما دا ات تر سطر نادرا کس فش مراد ید یک رد :A زا سا سطر دسر ید ود معا ارارر را ےک سس ںی ہر کس یوگا تبع . 2۳
 روا تر یا ںیم سراب کل قت ی ں یل کک پہلو سا تودے را قید رشت لک ضمن د ار فراعضو رارمابحاص- ےن تک سا تاہرد ےک واح راو یک نو ہہ سوسک ی کرانا یم سی کپ ار اے لکیر ما تاک ہرے لاعر لق لخت کل کام نا ترہز و گم بک نوبل کد یا زض بسے طا یو ےسر يا کوش سبیل اراو رہ ےک ےس ںیم نیلم سی آرت ار ل رر فش کا یم ناو ام یک صا طاب تست هفت هک ۔ ےک ےس یم ہد فاو تمہ بصاص به سن لودر کپ آی یا اص لام لا رک 27 / 9
 ۱ ۔ ےس ےس یر رک بش اف اروا ٣ ترایلو تنا اسد فو شرق وک روک

 ۱ هود سم ےس ا افا شر ےک ید یر بسه شش تون تک اہ 1 یس ور سذ یہ راد یدک اص نیلا مم اش الود رضى“ سه گرزپ تالغا 1 مرد ار اشراد تم کما 2 ۱ لرز یر پحاص و فاع پرور و تب هک پک تو ات واشر ون مرا ورا رگبار بس مولا رک ۱ زاس سلا یوم ترا
 ۱ دف شمس ترش یک کلام متد شک نشا یہ اک دخل

 AF نم ےن نےنےة٤



 رنز وار او ۱ ۴ نیس سبب

 | پآے بلو زس یس لن طا آخ ور واسم پی لس ید
 نجس شی بخا سری دام ترضح ریلی بک ساک یبہ سکس اکو سما و تیرا
 | اب عرش اکمل طنین میلاد دا بوعےس نیں ور اھم نیکی بصاص عرب الوم ترضع زابل

 ام شورا ی سور طا لس هک کج کو ےک ل فساد ؤا کوا وج حس الصعا کما
 لبحاص م کرت نوچ یم رطح یہا ۔ںیم ےس ایرو لغاد ںیم تر فلم روم بحاصم امد ۱

 ۰ ی مسوول از کس کپ ا مارا ورق تیم مس کما تراش
 ۔ ےب اوہ غم ںیم لو:

 .تح ج ج سس سست

 یولاھت ب حاص لشن شا j اوم ترضح< ۱۱ ۱ ۱ ما ۳ 2
 امت وم اکے مش هلند یہ رب دا قف شا! فراع ؛ فوڈ تاپ گ
 نا ترس کمک لس ما سل او کرسد نآرقس رد مع عماد کل ناک ب م ےل

 سا

 یف کرت کر ت ی نایک ینضرب خط رپ بر شرک کی اتش کل
 ٢ نام راز هاو دن وے کو یمن دو اھت او اء امام دریل یم رد ضیا اسب ی

 ۳ تہ و ح الصا ںی ں وب دژ ںی افاق ےک آں ورمی ٹا لس او ےہ لاس ےک اشراو تی ۱

 'إریطەر)ے مار مرعلاراد نس ریا نیو ای حا بوی زوم توضع آد اد ماه نوک فلت ما
 |_ ںی ںوسرد رشت یہا ت ساری ترفع رخ ںی یت کیدو ترضح سی فلو شرع جم
 لمس لر صبر لا تک کب تاک مقوا گیفت
 قم ترس رب اس سا ںیم ولعل اراد پر السا ینا یکں فا نوازی ما پشم
 ترس مز لک ترک سیہڈافتسكرمزم ےس ولا تے ساب اصرار تفاتتضعلاسن :

 ایک تال کو انسا ےس بصاص وعل الود ترد دا بحال بکا )رکت رضس بلاخ
 ا یر ا بحار کرار عظام لو ترضح ۲ ۱

 ۱ یی یوا ترص تاسا عملی ےک ےن ںیم لترا کی ہرا بحاص مما اللت رض پا ١

 )تلف کہ اں یم یب اےک قفس ف فرد وا ےک ا سیف واری ںوفرد یا
 ٠ Ei مص کای درما قم کا اس کک ت حاد ںیہ اروا هستید ییہ او اکم اع ےک یر تو 

 کر تا باس حاوی اس یر ر اکہ جر وي ا سس  ۰ ۰ ۱ : | ۰ا
| E 

 ۔ےباد فردص دو یزرم دص دل ی کں ید راو کک

e -- 
 ` ی ۱ ٦ 0 ۰ہ ۱ - گز لات رب ةک ہر اللوم ترذع تکی کہ ول ا



 ناک گی ۱ /
eمنا مولا ۱  

 یی "انک لرز سرد وا ملعااد مات کاپ نادار. ےس ںی ہاشم پردیسی فر ماس ١ ور لاک ای واعلاراو رب متروی پیکس تیم میرم ہرادا دیسک. ایم رود مر رت لم یم ماد اس ا ا اک کک ی تہ: یخ اتار دا مار ترور و 1 یی کر رل اکو راد روب تیر لازم بسا بام تم آہ ت قید 2 ی ےس اما ھا وک رر کس یر ےس یڑل ےس یب نا یکے نفع ا موی ی تر ںی سید ےک پآ وضو رماز ںی لنا کس 290 ۱ وکار ۷س ضر یکم ماح ار ددر گے وہ سم ا سج ار یت شا بش کب كم ید مکان بحس عا مس صف امان لو ترک ۷ ٠ وم 27 ۱ ۲ ٠

 تورا تر ےک پہ رک ںی او ضیا عام اپ ول ٰ ۱ واک کی یا جس ںیم الہ کب حا تول لہ ترکہ اد اتوار ایر کا ۱ سرلام یکی ناب اھ 1 دک ی رکات رفح“ بی رشید کپ 4 نیر فورا ناف ع یر فس بحار بالایی اش ہک .o ۔ ےہ رارعز صالح. ۱ را مس هرس تاش ن ناطر تایم کفن يا سیہ ونک ا ۱ ۱71 ررر رک ر لیک ا۔ ھت نج ویک مدار بش کس یو اھ جا ٰ ساز مار اب ریمل را تور کانو تپ تاک سرم هک ٰ کدر پرش ل کردا تقرر ئاز کاک کا لری پار ےک کاکا ۱ مرمت ر انب کت یت کوا رہو اد یا آد دات شنا ار یک پس س وار تک ترلان نر / ۶م تا کم ادا ی راز / ریشم ود شاد کپ ھا ارور ھر ی کر موم اد پآ ۱ یر لاج حی کلا بس لوم ترمن ۱۷ کرک ضا ییا یا ےک اا ےک تم ظر کت رک بسا اہک ا تماس ار رخ اب اش ارت کپ یر اد رادگں اد لاس روا ور ترش پاس سد کو کا ترم رایج : نا ام ا طا شک ترک ات کروم رتی تار ت و ۱ ںیم سیر از یھ اش ںیم تر لب مز ساز اٹ ترص یل ارکان رد تام
mpهم  



 | دور رر اب
 ۱ ناشی نیل

 ریست هاو کا طب بدنیا اد که ۱
 | اتار کر سا تا لس ی ارگ
 د7 یف سس ترک ات ضحر وا یک ترب ےس یدل( ارد سا ترحم کک ی ۔ ےک رصاص برای 4

 | ادارو کک سی د ات رضع یہ ےک بل ںیہ کرک فو یکے وحی خس یکے ی
 شرم ےس تاباقےردردارگ کو هدر کریو ASIA میل بش ابيروط ۰

 ایہ ےس (بطر ن سا ش ھ71 ام ادا ںوجردفح'ھستاراضلد ناب یگ جر یو ا

 مرا گی افع سما ا ںیہ اعراف ےس تحت ایز اد ںیم تیرہ تس س1 سرک
 را افر کن - ےک سس تاپ شراطا هرسرر کو کم اع مان وو کرد ضم

 | فش رار انکل احا ےک لرد شی یز کر 1 ےب روا نره اغ ازورر لت ساک ایگ
 لے یر شم یی اجا پا کرک دد سا ترا یک نان منکر حس لاج <
 رگ یپ کارد ار بلا اکی بدوا بط کا الخ کر رات یا سر ص لاا ےک ا
 ۳٣ ۳ 14 : ص ۳

 لصضاح حرم افت ےس تهی کت الو ردا تیر ین نا اس ےک رب ۔امش کری / 1 ۰/۸ رس
 ےک کرک

. 
 0 ۱ “ت

 لد تک ےس ںیم لوک امت ترضحرآ ته طرا کب ضامن ترک ا لر یک ای بص ام یسک ی ددی الاول ترضح ا
 کل یا تردید ام ت سد زہ یر وم و فور عرب ید قت ےس ں ال ی اعط
 کہ دا شمش ا ار ےک سیر رالدص ںیہ و گدا رواہ شرو 997 صو اھ 21 نا ا

 ار یر یی سس اب تو سید ںیم ماع ارا ۔ےئررہ اپ ےن تما روی مقر هک
 | ساخ حتی واک رر دا تام رک ا ۔ایکس فقر رک شک کک کہ تب الخ ر فنا ابا 9

 بحاص لمس زوم تر اے ۱ 1 ۱ هر عیب یم نیت اوس تب کپ آر سس دات فش ۱
۱ 

. 

 کپ ںی کردہ پي ایر حس
 ۱ : طر جر ۳ - یت رر
 یم شکست را کر ما ازل ترضح۔۸ ت
 : ر ام ےک ےس زد تونه مارا نیلا س لاس : ِ

 ےک دا ںی طعام تو سوکر اکر لکم تاق تلر قت اح ار کس تان ب تک
 07 یز ای تا صاف یاو یہا دوز ور اکر دد شا تیوب بآ.ں ؤ ٹتخیں ران ا ت وک ٤

e یو یس ٠ 

 سج



 م ۳ ناس یم 1 رول موال اراد <

 سا یک ادرد لت دد کیا اتو نند مام مارک ضس رزق ۱
 لک پر ہرا قبور انا ایڈریس شو کتک وت او |ا

 1 سر قضات نوک آد تک ساک ںی کپ نج جم

 هرم سرکس ماہ تا وز فین تر سم یک تبلت راس ۔ ےک رو تار
 کال تشان ترو و یک وار کا ےک ر سراب سا۔ںیا کپ یل
 2 1 2 رر کی کپ س سار دا ایل فیس سرد تسلط ٩ تو ۱ تداخل جن اردد ا دیر رسما پکس | مت ران اراده بک لیک ےھت تر ںیم درکار لاک ہنر اع
 ۱ ارل ب

 رر وذ الرد

 کہا عرش اتم ا 7 ما ترم ٹیم کسا سوا تہی تفم انالوم توضح م۰ کک | ۱ سو امت القا کم سار پر دا کات شا ر شا 7 ۳ 1 4 و اے ا اویا تہ تس وار ےس پآراد ےس ےک تارک غا 27 نا رس امد نو ارادت درگ حت گر ریا مرور ٠ یره صا سرا رش ااوم ترش ۱ کک
 پید معا اک ار ںی لا استاد سنن مع ےس ںیم ال تک تک ےن ںیم ہراس شا
 ر ہی تر رم با صنم یس الت ابا ۱ تستر اھ کک رو اب ترق پاپ روشی ںوہ قسم لک نیرو روا تم کردا تیاغک تم ےن م س انش رم يا ا کل رد یک برع ان ںی 1 ا کروا رایت دروس کارد روا ترم سکر نم ات

 ہلاد شی بد شا 11 ت کر یارک لو ےک ۱ لشو ۶ ر ےس ںیم یز ان زرا عر نےاس سس 7 ےکر راو م رو ××
 نارو ۲ 2 راف ور وم م“ رب ںی سا ےس لکو لاک ت اراک ویدا 27 ۳ ھی جم ےہ ۲ ترنم 2 7 4 ۱ نر س صفہ نون کت هر لا اڑ اارو ےھت زم ںی ھا اسلم أ

 را روا ر اودی رو یاسر کھ ورکر وم لاس سا اد لاد کک برمی یارو ںی اک رک تو ترا یک

 ف



 روات رحسو بم لحے سا روا ۔ رہ ںی وردا زد مس ال ارد ےڑ نین یک ار اصلا دب :

ple 

 ۱ تو ست ۱ م۸ 07 اروا ` ۱

 72 ۱ ۶ رر ۳ 7 :

 1 مس ۰ ۳ 7 ورب 7 9 ب مرا کسی دل رشید عالم ےک فش ہلا ته لاس سار

 اہ ےرگےکرزاکال اس یس اردا نال یل شیت ےل ےک لا تیرہ ر ےس سدا ےگ
 ھا 2 9 ۴ ۳ 1 ۱ ۱ "مح

 گر یمرصںیلایلم ار ۔ تیمش فو ےک یر بت راس ںیم مرورا ےہرلسا

 سان خوار تکه تگ رک ا سد شر سر سا ماہی ںیم اللر یل کرہ وی 1 مس ۳ و
 ۱ هیچ ۷٦ ۶ء 2 7 4 ےب رے یا مع 7 ")رن ےب آے مای بول شل کاک ےک یہ شے حام داوا وک تست وضع ےررز رات ا

 هاش شرم شد یورو تب پس انب سرم مس گاو ميلاد س

 ےک لک ےک لپ تر غوا تسر فینال پس سداکپ
 درگ یرڈتر ا یاب ےن آے اط ۳۸۳ں ین اد سا ےہ تالعار ارا ررر رص ول اراد سپ
 4 یم تی روا یم اکی ساس دارم تان دت اس ےک ت ات ییا کل صام تضع ز ےس فرح
 اف مرا الا اد سارا شب را نیس آں شن اردد سا بس تیبا کام 1 زند 7 ی رت ا 6

 کد ےگ سز کد الی ا درس ای ام یم یوازآو نکہ اتسسددنہ ۔ےھت ےس ںیم مر نم ل رم وہ ۳ ۰ 2 سس
 هد ضرر رب اڈہ رام : تفو شکل طالع آے تقی رام رک زار
 ۰ : ۱ 1 ۱ ۰ ۰ ۔ مکس ےںیر را

 نس بحاصر داس کاو تدضح ر
 وا پے کہ لا لس زا پکے مت ہود مارا ایر راس ۱
 “کا ےک ظفر وا تشز ؛ تر یر فست کے ر فہر ا لانے کرو او

 7ط اپ اں اد وا ںیزام یوا یبا تنا: نکی اک تس ایس افت ی ا رر طی نرخ

 نواب آر مت شش اوہ و تخ یل ول یس اسے لس سا ےس ماسک آت ر بالغا ےس تہہ ےک اہشلاروا

 یب پار د ازاین اتاققا یار تح ںیم لار یش رت لا ےن ترض ےب ی آ۔ اھل ہک

 کس نر اک ات شدوا کے یہا و ےن تیزر لاد تب سالہ کرا قاب
 مرا لو اش تضحسر رات عم میر اسوس یو تر یل

 ]کنارم کناف کر اش لا کیک یک ا پي
 97 هارو مولا شرم رم کس مه سس نر شن اگ نی ماس ےک نک 74 سر
 ہا بسا یم میل اراد مینا فرح لب ںیہ س تکی د الار نئ ینا رس ںی ںیم اکے آ لس

اک جس تحت ا تان درم کیک ی کتا لک یار م اعل اراد بکر اپ ا
 | لا ل



 ۲۷۰ شرب و وب اھ تیس

 ٣ هم تر 7 ۱
 عم کر ان دارین یو اھ وک ی رر

 تنش پاک بم اعضا تواس ی اک ارور لا ناف
۱ 

iاکر راشن حا سا صا ترص ے۷ ۷  
 از سا اکے ات تشنہ افر سوم تلی ضا یم نان لا بیک

 تام اشم سی ان از یر سین اپر یراق یر که ار کل اد بک |
 تی اکی بس ۱

r ` ۷ےس ضیا کی ای رابلاداتصا ھم لا رام اکسیر ٦ ۱ صا زورلاپ الو تیر -  
E 7۔ عل شور کاش کر نہا تیرماه و  

 یر گیس ام لس لر ترض
 يا تر کر راس ما با کر ۱
 لاس نسب رح ا اد سرد اس 1 1ایل یر یاد مارو بس لیس کش یک اسم یف عل ا:
 یا ار رم مس یی لام تست کل
 ۰ ےہ یب گیر رک ڑلہااراد بی سو کرے دار کر - هارو تن کم ۱ ا را وا ھت لو بحا صا ےک با قر درد ۔ھت سیر ورم ۱ نال ے یی بح رسم کز از ارب وم توضع فاد بالا ماع تبع یھت اکے ا اں یو ا

Eیرادناررصتےبحاصل ایمر ا ال مت رض ب  
 ےک لاش ترحل تر شر تمام کلا نت رو ےک سارہ کس "ترک.
 برش ات بش ںی رسا ایس کک تو یر راسا ی القار دا بس ر ۳
 7 اس اب ایر ردا مع ےک وہ اور یبہ برکه ام ر ریہ رای ںیم قیر رار زارر وا نیا ےک

 ندا 'ںاتعلازکا اے کرا دوس گی اتو - یر هر ےس ینا ےک تارا سش
 پت تک زور رنج لس اب ےخاس باب لقب دسترسی طخ رواہ فا ن7
 لی لاو ےس لاو - ال می د درک یر فست 7 ارن تراس یضررداا یر اس ا ریت وم ےک وہ نگه اردا رجا کج باقا تای ا کد٢ وہ لا ۱ حرم و اسکی سلب He عم یس یک اردا ایگ رر کے اہ قید کی الہ اس سل 4

 رت رک سا نیغ روا ید ترا مار بک

 AF نم ےن نے٤



 س سم م م =

 اشو ہد وردا تیپ تاند یکم اشرد ارا تن لار رنا ر طبل تر رم اتش

 تر قر افذ یس اسردا لم آہ یم ناتکاففا۔ ںوہرکس یت یف سلمان
 0 و رو ی داز آن تر زر ازاوم_ یکی تام رو ں اس

 ا گرہ لض کج ده قخءا زس کنز مان کک کل
 و یررآب حاص سار ام ل۳ تر ضح ۸

ولو تماگردا بر لخت دعب ای آکے کر تر ص اتع فریب بک
 اتار ن

 1 ۱ ا ` ` يوا

 . لاکب سک بش ون ترحیم
4 

 ارس لک ھت ےک تر کد تا یو ےس یم ذلت اترتا ا ن رض
۱ 
1 

 "تیتانیوم ادب
 تیثح کس رم دم ںی سود ےک د یر ا تل ضلع حر اش کیس ا

 و
 تر شک لک اعل الاد لاسرمنچپ مرد ینا ناروا یر کس تیشہ تا نو کرے یک ںیم لیا

 شی کر وار ںیم سا کس ات تک کر ڈک فیکس
 ات کک کلا

 کنش ت بکرا ےک بیلض اش اھل یک اہلل بس ےکارڈ عرش سک رح

 چ آل تال اع یک اھا مرو ھر وھی ات خم ناس رم ےک راں ب تلک
 ۱ 1 را مطهر ار یک یک ساب سار وا تیر ےن اس ےک نیزہ ار ۷

 وا کوب ماش رک گر ں رکا اہے یم ںیہ ںوماکے تجزیه بکش سی

 ات نک ٹنل علا اولد کر اتا ارب کک ا ویت
 لس تک یکن اد ۔یئارکس اص اتمام انن کن ٹال سر

 تم تر نند لر یا تافو نیریکل واہ ارد کری ےس ب

 ۱ 830-98 سا رفت رای زرد تصور 7

 لم بحاصرگ ان رلاز فر( ارم ترض م ۱ ۱ ۱
7 

 اد گرو میلعلاراو فردا نشہ دوم وکر در سیہ شرر ندر لار صا ا

 یر ہہم اکر ںیم وکر یک لکت ارور ہیلع اتم ۔ ںیم
 ا وس یس لودر ےک را وا

ح 7 انہ لایک پکے فالو یک ٘
ک لس اکے ما ILA ب

 ۱ ا۰

 دس ےک 2 و I ی بلش ی ران کیا ےس پںم آ۱



 ا

 ا یر نت
 و بر من ےک رمز تله 9

 قو شم ےس ورک غذا ںیہ ارد هوو وکر ولو ار پک ا اج لم یرایب برجام مسار بارا لوا توضح ١
 شل فر سیار و مولعار او ریس هدوم زس کف اں اک گزر ۱ مر و تالوقح' 1
 لیپ شو سراب فلت کر ای تماس اخ با یم تع روید 2
 ےک آ ا ےک بک عیار کس یک تراددص مود ماچ از طی سم تردد اا سر ۱ 1 2 زر و رک

 گو لیا 2 1 5 تو 2 کوم ترس یرور ہل )گیس کن بیر رص ہد ارے کک تان کے روش

 ۱ رح امص یک ا الوم ترض "0."
 ۳ ےک یس ںی لشو رہ فیس ارا اردا ےہ لس مو او رم سا

 نر تستر فقر ایر ناروا یر سس ںی ود اش ےل نما تی یر بم ٹر ب ۳ وا سہو را ر شا ا و عرش
١ 
 هد ار تہہ گرا الساد راها کس اس فولاد رہ امت کار
۱ ۱ 

 ب انار تیم ےن سلام ہدابز تسبیح سا ۔ مر سلاو ےس انا یورک تس نار پرو الاردا هود
۱ 

O 

 . ترطحں دار را آں زیر ا گیگ ولا تر وا اار باخ ا کس ولا راد رگبار ِ ت ۰ وج سم 2م و و
 ۱ پلان نیک اراد آر بل کم تافد یک کمر أو اتر رب بصری انالوم ا

 1۱ یش یقلاکں ےک نان دتا ترکان

 ۱ ۔ ےک ےہ رک ا وس رد ازدا ضیلروا ء تم روک قبر تع اشرب یہ تامدا ام رند ےک ۱
 ۱ ۱ ٠ 7 ٠

 و 2 72 4

 ٦ <  ۸۵نب حاس صارف تد الوم ترضح ۔ 5
 ےب حاصر ہار ظذ اح ترشحس یل کس سا تر رییس کل وقنلعی مع ےک اورنہ تس تلاش ی ار تور هد رش را ںی دایی کک کای کس لیک ےک سن یا بطرد ا اکو نورد مت زظ بب ہہ یو 50پ ۱ اس رش رج کارو ا و نمو حا ٹر حاصله نین ٹو کد اضل اش یہ پا ۲

 ۰ ۰ a رھ 7 و ۳۳ و سا ۱

 ھم رو 9 مع روواا خراوس + امور ترتیب ںی

 £ پف تیت ر ماں ات و ےہ ٰ
7 

 , ےک

IR a eیک رپ  

 و هو جو روم رو ۶ رو یا طر

 7 رفت جادو سسا۔ ےہ در کنکور اف یک کن ٰ
 أ
1 
1 

0 
0 

۷ 

 أ
SS 



 نیما اچ یک یہ فا تم هر معانی شو رر ےس ات
 ارتباط عیب اتاق روا یو ےد برمی ای ےتاپ کش نک یا کج در شی بام

 ار رضام اتلاف تاب تکیہ قی در اپ سلاد ند تر. ایک اک یم لپ کٹی ےک

 ۔اراج ودنا و وس مم وہی 8

 | آد ےن اوکو صال وتم یئاکے رح کالای کوا فیناصت۔ ںیم فیتاصترو وشو سر
 اپ فیض سل رک فرئاصت کب لب سلم ںی+ درا کیا ع اوس نے ب را
 ا 7 لرز یک مکا اکے وہ ےک ل ربع سادات شش اف ےس ی آے تب ڑےر ےک

 مالیات شب ان راک آں ی۔ )کس اراک وہ زرا ادا
 تا ساو وکر ر دار ۔ یتا تافو ںیہ الف تاپ تز ات

 ات کے حملاہئا)للتض وہ ےن

 1 دول نر مس مولع اظن یر ب یک نان یس فرم ۔ںوہ یس ںیم ہولی تتر یھب ےس 1

 1 7 7 ۱ فر سر انس ناش سرا اسمی ظفر ناتا ےہ و سد اک نک ٌ ایم سری ہد

 ملاقات تر گو یکے و نیس لاس چکر رج
2 ۱ 

 ار لب صاصلگرلایس|لرمترض مر . ۱

 سما کیش نم وی

 ل و ا وم فج : ۶ 7 VS ۰ و ۴

 اس کال ےن لس ےس یہ نم ز اینپ مم او بداروا تیک ر ھر کر اس ےہ را ۔ ت تار یل
 j پ وم ٠ ٠| "مج مچ مبح صو ح

۵) 

 ساو اک پل بطری یہ شوکه چرا رپ اس پک اتو روغ
 اگر مے تل در ےس ترس شہ یہ تر عمو نایک یس دمے افاد ان یم یہ ل
 وج طب يک ذ نا ےس سج کج رش کیا ںیم ںیم کے کشور إ ارت هر
 ۲۰5۰ئ ة8ة

 بستر او حج ےس ےس ںیم نو شرو مع زی اه د پک
 ٰ یم مرا علت انت توپ شفت حالصاز طاکب آ۔ ےن ےس ںی اہل مل عا ےک

 ۴ ام پی اصرو طی یر فتا ته سس رم اور

 | کج ادب ےک کر گپ روا ا ین 7 ار رک ناب نور َ لر ہا: ےک آح الصا لت انس

 | رے سالم بور رم یف امر سو
 77 ڈر شب اروا ؤ ےس ںیم مراد صف زا لوب بح ص عشر تفاوت رضس
 1 ولا نور اسیر حت اردا ںی د ایسا یو بو ےس سی ر ھر کر دب راو سارا 2 رخ



 یی زا ات و
3 

 کر مما لال کل پک ییا نیک ےک ا کا کر ےک نیو یکن ول السا دات ا کو ےہ راشاک بم ںویبت طا کیک اد آر دا ا ر اتا تیم ات پد 22 کیا میت عبارت ياد اص تو ارم ی لر ےک اطا یک دذ اکی عاش عش ےہ ارب تراشی نم تلک اوکو سودا کے نک کرہ وف 1۱ ید ٹص اتے یجڑبق رنا+ضباذ ف یلص بار لا رکن را تنم ته رول يک میم تلخ ی ات شر تیر ایہ نیا یر ا ا)'۶ض ت) ترعب تیا ۷ کل اص گرا ۔ےرہ تب ےڑنلا رار ککے اکرم ار ساشا تراس کلا لا رح 5 1 باخ یب پا ارا تفتیشی ر اتنا کہے ولع لاراو تم او 7 ترش ا ںیلرنی زنرات+ک ار ار ےہ لم اش ںی الم لعل ازاو من فار بانس سس لی ترم سیراب ور گراد فر کر یت صافی با
 ت را ارا ر یھت او می ان یش 2 یتا اگ ما زکر ۱ ۳ دا بصاص التر ۷ ا 7 ایتملا ق رجا يا مراعاراد لت آر صال تم اک اتم تیم رب ین یکم الل اراد ےیل
 بس هکر ےہ اےک راع اراد کک اک ےس کک سام تر 7 السرو ردا کر السد سردرد مک لک اراد روا 1۳ لاب شاخ ےس سرد ما راک را ا ا ںی سںی کوک کہ لن شاد شک سد اشر ےس ال تن پاو مارا ے ماعا ارار سما ھر آف رم فترضحم دا رس د ا او لا نر ےن ۱
۱ ۳ 

۱ 2 
17 

۲ 
 سا 7

 رم ۹ "وج
۳ 

 ساس پ آے ہری نرو ہو ےک راع اراو چرم کر تر لوس تس گوار زرا نیر رک ۱ هریک طی 2 ملی ںژ ۵ 1 مس 2 اہ رریسروا تسر کا د کل وداد / یعلتر / یر 2 1 اش سم یہ عاص لت یں ترس تل ضد ںیم سم لاش ںی مما را ہلاسرر ںیم کتا روا لا ہہ وم یک کیں تک لو نام طیب فا یک بکر 1 ۷ ۱ مت ۳1 تن 1 تو وم ول یہ ا دلبر بار ےک شن صلی ادال قت ک اکا ۔ںی فلک نک رض تي ںیم یک رت یکم وللاراد ککسڑروات معاش کمانی الا دی تباطفو رک نب یک | کنار بس کر ےس یر تب لنده نہ هست لار مهراد یہ بے
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iرکی ید ےل ےک ھ یگ اھ  

 ۔ار ما اک پںم ینہ مازاد کرک | ۱

 ۱ فر ن تو حرص ھت سے 7۲ اد

 اک پہ یارک اکیلا ناشر یر سٹاف نا يک
 اکڑ لن اسا تہ امر اکر ساس ےہ را یک ریلی ےس رام

 / لک ںیہ 77 سے وشال اد ےک یک وک یر قلم تن یک کی درا شرم ور

 ردات بے خش تر روم لگد لمس حک راب ی
 رم ابا ضیا اقرار ےہ, زا دلی

 7 را گے یس ا کس قی فروش مس ان ںیہ سک پاک سنو ید دھکا ۲

 کر کاکو یے نک r e 17 رد کپ کی پرو نیہ تب در اوری لالا '

 ۲ ۱ تم

 1۷ف زز ےب -ہ ھا ہے ےب
 پاچا وز بشت ےکر و لکا عل رپ تامدا یہا ن رض ر لکت ضل ۔ک
 2 1 رم یر اھ طلا تاک فیل کوا نار اش رک ےس ےتیرو سرو نفس ا لاس

 ھ27 ےک اء وت اس کیا ایماکت امت لاس نیک کن امیر تو سرم 0

 ٤ علایم لم یش بیک کی اسد اسم تی ملارد رق

 ۱ تو ا ضرر سم یر چ تن یاد
 مت معمر تحمل زازعارگ ت ر طه جد لن لا ف یف یاو فز اس کس شم |
 NT ات اس کک لاو ےگ

fتیک ی عمر حب زعم از تیم  

 ارور مار بچایا | دار رشتا نفرات کب داد زف `
 9 تمل کل اھت تیلور ےن سرد ےک آں یت ےک ا اکا کروا واچ یو ت

 ۰ یی انب کی ندا يا ضرور یل ترا تسر اس بتا فار بدلا |
 لار تی ا اے رک پا انک و وو طور شتر ؟ سدا هشام کرک

 درک نم را برکت آو رات ےک بک جا ترس تو سم

 ١ ار رب رک یک ما é4 یک مد تا ھ2 سا / لپا پآ :

 ےہ دہ ی ا ی ان ےک



 ملارد یت ۵۵

 ۱ رم ام یر مدن زا ںیم 1
 غرب نی ور وا ی از یر اب ا کک كان رکی روا لو یی تا سیو قت ھہ٭+

 اکی داند یم بد رام یس مہا بان لر س ویک ا کرد ےک ول انک سکه کر

 کیست کپ آ۔ ی ےب اس یو شو حا لالاروآروا صل ۳ سان ار ارد سد بم ۸

 5 یمن يا اڑب ہو شیراز ےس بروا ےہ اکا ا لت عفو زا کیوسک ات پی

 ٠ ۱ و 0 ہوش رک بس ہن کر ںی لان ۱

 ہجر مل باہ با راگ یل یک متد یر حر یا کت ور و درا حیرت سا ۱

 ترا رکا ایک نا / فکر یس می قا و ور وہ سہ 77 کان

 ےس ئام ی غار وا کتاب کر کب اتا پک ا کلک زورا دا قال فست
 ل مار رد رب لوېشت: با رگ اا یر ںی و انا ےس وادا ےک یا پف نما وا ا

 ۔ےکام 2 2 یتا یف جس ںی مت ترش ین اسلا اردک« اچ اولو « رای لارو ےک ۔ےہ سرد

 ۔ںیہ رک اسد اتتا کو

 ۱ ون نت پای یم سارا یی کک کیں ر

 یل کک کیہ ید اراد می اج سیر وا ند لا دسر رم ارب آس زا
 سر مم ی اف لگے س ی افر او سا + هال مال! رشت

 3 “الزر یر ر ار٣ ب حاصر وا ارا لو ف ترص ۷ ۱
 ری اون یھ مرض تا ہک ت تسر یا اطرد یر آہ دا تن ڈی والا اراد بآ ۱

 ۱ تی شا کر یر هوس بره لک ںہ ےس از تلکس ساسی هه نار ب فکس ےس بجو ارت ۱

 يا لب ےہ ار ابنا تو یک دار تیم سم رک
 ام اک بمب ںیم تکه پت نکلا تو در
 ترا يا ترس یے تک تب تشہآو رت
 ۔ںیم ہک ہم راں ستم

 هی اکر حبص سرا ا الوم تر ۱
 رویم رر رک سل تخم یس سیر اک لک اپ ی
 ی بس سو بیت ام هد و مه رم
 راضحخ 7 مو صبر یزیتما ف اوت بلاک رم دير یاس ۱

fباشت سرت 20 شل و ےس لم سخن ہر با کر رو کا  

 تلا ی ا س ا ا ےس فام



 ۱ ۵ کت نا

 7 تاک رگ س ےن عج ملا ارار 7 7

 2ک مع فی مرم اپ فیس یوا ترس عنایت 2 رک سرو کی ب پر ار ر الو وادولا

 ی مم سا 1 ترم و کرک نماد ست بت طبس

 ال لم ےہ نیم ںی با اراک ٹرک کپ کک جیک انی شکیلا ةر ردیف یت ۔
 سس کرک مل ا اکو ر رم یک بر امشب هر کرم ریمل

 ۱ ٹاس تنا شو لک کرب تب بک اه کت تصدی ۱

 اےک E اشک ےہ تراہکن اپ ریٹ با رم ١
 1 قم ساکن به کم 2 بت خار رک تن ت یف فاتتکا ےس

 ]تل فو تاب ییا لرو سکو اد سرک اب ئاتسا اں و یر ہی ۱
 ۱ ۔ںؤےںملض ام زا یا را بر وا تن زا ید یم تیل رک جہ

 یر ٹر اف الوم تر ۷۲
 اکسل ںی ںی اں کبک ہن ںی ادات کنید ملعلاراو پآ

 2 تے رہ ا هراز عل رد لا ۔یچکرطر ہے
Kaphaسا لم رت ارد اہ صور ان کت شو لاک گیت  

 3 ۔ ہیٹ اش ادرار او باز ايم یل یک لاو ےہ پروا ید تی ناسا
 ۳ بصری تو »4۵

 ۲ ید عرف یتا رفح تست مرا اراد یگ بآ
 ۱ eg ڈے ضرر ےک اتا رد گی راد ماع اراو ریا اورهل هال و ناسا وار ۱
 تار ام یل یب اھ ای ڈر لے کئ ےک امرا تشکر رب کر لک راہ بگرد سر داعش :

 ا ایشیا یں نامت انک کبیر و مز
 ۱ ۳ ری نمی اص اح ا رس یر اف تر زا اےک کر دار بحاص نکس 7 ےس
 ۱ سم ا کپ تے ید رھا تا شر اک مزاج لیک ارواح ۱
 7 یکم سنتر کار هی لب فرح سوره یاس تو لر | فرصت بر !

 ۱ پا تیک تب سینی ناو عبد و روا ترش ٤
 ۱ ۳ لا ںیم تردید 2 و ۳م سا فل ارج سد |

 ۱ ار ادراک شعبه سیم نام فی یی کوہ نو ۰
 ۲ باس وب تی تا یر نادر یت اد تم

 رہا جج نجی

 س 5



 منو مولد ۔ 2 : ۱ الٹی ےب ۳

 س ناپ ںیم لوبقم دما صاوخ وس ںی نج کاش سید یفنصإ در نیب یک اتکا ِ ۱
 ۱ الا ا 7

 ای نا ں کلان تکی للون ترص ۰ ۷٩
 ےک نہرو میاعلارا ر دار شرد کوس سر بح سلا ی عا ای ترص اک ا
 رع تر ےس تارو ۔ںا ےس سیم دز لے سس بصااص د اشرف رس الم رذح ںیہ لا اتر امور ٤

 گی اکا تیم رز یر اوادب لاد تی ںی اتارا رک ۔ ےک ںیم ےک یو ردو ےک وات الو ٠
 j و قصر ہرادار راک تست نو دا نکا روا یت نل کک ۳ 2 زارو وع کار ایک اکے تیس رم ںیم لمس ںیہ تیا اٹل تک حام هاش 7 تام رفع رعايت ایر اکی نیا تی ید الا.

 رم ماسه کف ناصر دق باتت بمب کن ود ملکی ال سا ادا یا نت ات 7
 ےک کر روا 2 ؛ میک ل وراوا قدرا ٤ سس س وار تلف شد سنتر سا بی ۲
 لر رج عزت راک آں ا ں۷ ۔ ےہ یی ا کپي کشف دم ۱
 سلوک روش راک یکم لارو ںی تا رپ دو کی لاھ ص کراس ۱ لا نرو بیر تس ار تسو کت اس نگر طفح اود رطح رک لوم کت اد وگ۔ںژ ےس 1

 اب تیز گی رادا ید سکی 2 سور بکش یم یہ لاحب۔ے یر ترور 7 با بکار رقم
 ۱ تب جريان
 ےہ رر ریس حاصل اطفال عت ممے ن
 ِ ا ےس ںیم ہراس یک زہد مراح اراو ری رربص ر اگر ئاگر 7 بح اص اروا ر اکر س پآ ۱
 س ترم ںیم لعل او دلا ھت ےس داف ار کرم تا کاک لمس یر ۰

 او سدو درو ےگ ٹک س ارد ےس ی دا ارور نر ںی اتن فو ماقلت
 ۰ اک راک یت لئادر نم ےن تھک رعب الف یا5 ف رل نر هک لس
 ےس زار راک وصل قصر لک نویس رتبه برتر قنات ےک
 مک نہ راز پکی کلر یک تهویه
 ۱ گیر موشکی ملارد اتاقی يا لنت کس یک یر یاب آیا نفرت تاقا ےک ناروا یم ا ںیہ کف نوک تنا ار اک ا کت اف ۱ ےک فنا ۔ںیہایس ما یک راہ کل سک نا کلیم لو اک ولت کاک

 ۱ ۱ . ۔ےت لی ںیم ںیم
۱ ۰ 

 6 ۱ ا 5

 ےک و تب نکا مه ی خم



٠ eez ۳۸ 
 0 ۶4۸ھ07 و نیوی ےب حا اشررلا ا ر سیہ کت رر رالش نا کد لعل ار با

 1 09 ےن هستش ی شدا سرب یمدابآد دسر تر ملا

 | ارم تر همش نہ مک هم سام دم بم چاه تھ بس کا

 ۱7 اس اتر اف ہے نہ اعلان اس اا کت اذو کمتر
 ۳ رم عفت کل 7 کس لوری کل زا سید ا یاس سش
 1 ماچ فش م ںژ فیت اشک اسرار یک ضا
 ید 7 ریا ںی وم کر از سک بے ماب ارتش( اسد ید

 ]7 او وا ویسی رکنی اطهار هست

 ۔ ےہ لس یدل عالصرازاگگے لک سم 2

 ` دیدار رکی حاسما ستون
 e ےب شوپ دید اب ایکے ا یا با کت زز 1ڈ ےس راد ما ارادے بک

A5 ات سبا نک راک اف اس را ا نر تی یاد ولی  

 1 ۶ هارو ر ںی ص ےل وز اک شو شش سوگ یی r4 هر تعا

 | مت رے ےک یی روش سا( کک ری کاکا نانا فراهم ياد دوا کیش
 ۶۴ ORTE EE IEE E نر
 ۱ ̀ ںی تلک را راه ستار وا کفر ولی وت آے و خو ناتسلحم اء ا انکم نامہ تیکه اش
 ۱ ی ی ی اردا اکی اپا ست لام سه هستم
 1 ۱ الي بحاص فسا صم اللوم ترضح- ۵۰ °
 اراش ںؤ ےس ںیم لودر زا هم کا ار بصری زوم تی اب ۱

 1 روا عد ات اک آس انو ی لہ تماشا هراز تہی 2 مس تاز یک یں ناک ےک
 ریس ؤ وإ فحش ہرا نانی ںیم ناز ربات ر اگ شافو لن دا تیبا - 4
 6 تست ادیت باز طب حا ور کدر بی یزد اشار دار کل عی رب ناود ددا یب
 1 ایوبی ماگ ناو درد يا ےس رداع امی بے ا ۱

 ا... اش« تب تزرب علت آں لایا رر قو ارگ ےس سا تب یلاکت ہہ تارا عترت راهبرد ر

 : ۱ تراک ارروا اکران پکس پسر لک رنو نفر قع زا ۱

 1 اتیلن سس ےک اخ قو تا اسکی لا



 ی ۵ 7 ۳ ۱ ناله نی. ۱

 دیو مم سو ٠ اا ۱ دینی
 ۔اگ اما وج سہ تدابیر کور کتک, رز نم ےل مس
 رراےۓرہڑ ات دص و ےس الو هو و کے کف مک پا ید اورہ شا ب حا قر +یراطظلرالکإ

 تی سن یو ابارڈ باتو کش اتما دا اک وبس ں ورنا ماس کین فاصنارکت اوپک ] ٠
 کیم کن ار روا یکم مرکب اتم تقی ن اتسکاپ ںینر ں م صو ویلا مربع طه
 و رپ ار کن والی مک شکل فال سا اس ان اراضی پاک پیک غرب عرق اردا ید تیجارکاقم کک کن ابی اس عب یارو و صبت دق لم قال کر اد ا
 لا تنسر لب ۔اھکر یرای اکر کت شا اوز لو ضش ید یاس گی اوست
 ۳ مم ناک سا رت هر ںیہ یگ ےس تبرک کول لم اراد یس اڑ غگر اک ورک یخ« اک ۱

 و یوبل یی کرک نا ی ی لگ اون من
 ۱ اف مدیا عایق تیکت کد ساروا تہ نا اکی يزد رم یو فور هارد هتک ترک دبی ۔لمنپ آ۔ںب لہ زلا
 ۱ اطر یزان يىرابغنا اد اح ترشح ۔۵۱ ہہ.

 رولر گر سم ارم ترش روا ںیہ سوار تسای كر راضی اوم تو آ
 تب از منی وذ کلم ںی ےس ںیم ںوسارٹے راز ترض ددا تی لک یی شپ حا اش
 لت ایا ںیم يک ےہ اں یب اس گر را وب بیا طرح صد ورا بم
 بوي اش ملا اروا هام را کر ساکت صو رک ولا یا سکس پک ی رام شر رابخا

 مس ںی کر تام ترم فو بیش وارد تسایس درس ےک ام تاک |
 ۱ ا ا می وا ۱۹ و یک ہوش کام واع اراد ۔ےےہ لوبقنو ےہ فی کلپ آت سرم اظ ٠

 مالا یل ا ناسا: بصاص و س ترس ا ۱
 يا شر تب ششم و تربت يک اسکا تا رد ' لب رم کفش کں تک عبور تیپ

 هندسه کت مقو وداعا ںیم ی انتی دا ےہ سقت ما ات هی ای مارل ۰
 با دم یا یک مت و کت اصول رک تا بن ےس اتتا غار ورس کو ۔ لب ماہ ۱
 ۱ تے رام کک ن انس وا راز مک وه اراد بدن تک نا 2 هاش بیل اراک

1 

oا و ےک و ہو  



 2 نادر سم
۷۰ 

 را اد ےئا ان اظ امن یل ےک خزف ےس بل ملارد ۔ںہ ما رایج زا او کر ۱ ۳ دا نامر ب حاصر شدا تروس ازار تر 7 ۱

 رب تیر ا قلا یک ماس آر یت ی ار اعر ھم اہ ےس جد یک اتریش ار مالک تش سمت سد ستار کلن وصال را تر نیت رک تیم دخ اہک
 لب یر هد سس تررصواو نا تیام خ ارو 2 بسا ترار 2 ا ا
 ايد اف برا یزد او قاش یہ تیام یه آر اس کی کا برتر رک درد تا یک مع
 ازل قا ترضصر دلا ےک پا جت سرا تمارغ یو ند کب ںیہ کر م ات یاس بیس رتبر شف اي ےس یم کی ہاش پکس کرک راز نی تانے پک دمال بروم از ساک ره آں یم تم ریز تن زم پت ما تشک ےل گم روب یاب رم لام ےب ہت ایآروا روا حس ےس انک و میلی ورق اتت یار اد اش ستم
 دا تیر اک پ۔ بکا واشر ما اکے اولاد ام کر تراما رل آس ےل و دامب لا ڑاینےرت هر تب احدر لوس ست ید هد ام احا کرا ل شب ارم توضحرشر از لغت بحاص کر ھم
 ۱ : ۳ ےہ لز چرو تره نیہ کسب رر رشتہ ںیم قو تفاحعیوا بط الح« فرصت طب بات ار بات ںیم ںو اک سست یلدا تی ٹا نکلے کہ ںیہن واک یم لا نی ھھج نس ےل راز ارایتسا کد و ےس تب لو مس اش ںی یاب ښی اتا نا 7 سض نبی تبار بوم شرک وکلا لہ ےس نون ےک یے یک اتم بي نيروي ملارد بر ںیہ تر کس لم اف ںیم ہک ارب رول لر رود ان یر - ما ات ں یم عرضا فلک رسم يا یک اروا یک قرار مب یش ت رام! ںیم

 ۲ 3 | ش ےس پ آہ ربل اند لدا او وہ الب اکسل وور ینو پ اس ۱ رب یخ بخش اصلا < ٠

 ھر از ےک ےس ںیم ںورڈیکزات ےک یک کک تس صوار تن. لوك االا ری ا اس . رب حاصر لار الو ٣
 ۱ ا ۳ 7 - گر رب کل یم

 ۱ دا ۱ - لک یتض تیمرق ال دعب ےن قمر اشر کاکا مخرب رپ ات لاس عب ےک ت ذا رک قت سا رخ روو ےنا ںیم دامت ای روا ماکو نو را لنز تلے لو پ آہ 7 عرش ٹا باس ۱ ںیم رو لاب حاصر مما لاش الو -۳



 2 نام َ
 ۲ ۰ رب" ترانو روض یی قاسم 5 ۱ یروتگب حا ص نکا ب یب ال ۷ ٤

 ۔ و اتم کیا اص نا یا یس زا و ےک بیر شی ِ ۳ یری صا نزلا ی ۵ تہ 1

 رم لذ ید ی تر ی اتش رد ماع راو سرکه ۱ ا ہت ۱ ا ر سکه . هل رازی سارا ابی را يا رب کو 7 کت ۰ رب سنا یک یا اش دادا و ما ادویہ ا وقت اک ۱ زارنا ےس ں ج ےہ اہ بک شہدا درعا تبس + رشا ورکر کم لسلاراد ےک اخف ںیم لرز مت ٦ ےک ا 022ھ عر ہم دا ید 2 و ےک کوم ی لی شواو مع اراو ِ /
 یم ری سک را ۵۷ تے... قل اف

 4 ا ی SAAN ESS 3 ںیم

 ا

 PAA corn بسم A Ps SS ی
 ئی اب اور سر ام ٩ ےک لعل ارار مین انا ۱ ۔س ما یھب سراب ید تاس ےک ت راجح وا ترک ےتعنم ےک للصف ے۸ ےک لعل اراد

 ۱۳۲ بی 2 رب مچ ۱ | قغ + ر # ام بس ا aS 1۸ ی اکہ برد کا ۳۳۸ کیم ر ںیم رد لگ ۱ ۱ ۔ بفرد ال صادراتی یو تامخ لا ہدف ۱
 رطانم 2 4 4

JI 

 ۔ے بہہ ا یییجیلسپی چ ج

 در رز ید ںیہ ےہ



e ی 

۱ 

1 
 و

 ا
1 

1 

7 

 ںی شو خاکی کھال شک
: 

5 0 
' 
4 

1 
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 ہم شیشے لان رد رک وا ںی اوہ لاس ای رد سام فط ید هیات تت عا

 لا مٹی سا که صا سفر سر رضاعت قو راد یتیم السا

 ےس اب گیس کم مارا رم نس ا۔یکت کش یم سا 1

 1 اوبس ام سور َ هفت را اک ہد رر ایم ل اد ہک با ید سا قیام ا

 ۱ اتاد ٠ کک توا 7 3 ۳ ی ۱

۳۹ 

 0 وم ےب سار راو ریو
 ہہ ںیہ نا ےہ مان ںی ن وتحت اورنہ وک او راز سکی اےک نس یک ارا

وع راد ی یار 1۳7 ات کن و هال رام ےس
 2 گرم تلاش رگ ہہی 

 | اسم زر اعم قیر کر لک رکاب یک وک تی
 کل اش یخ تا فو فیبر لر فک رار تاع نارا کر اما

 تینا یکایک ماعاز اه دلايل یاس تي اش لو فسا رک

ار وا ب 2 لا رب مان ۔ںوہ یر
 2 لاب 4 ور ےس ضا رک اسکار ایا 

اد براک قع سہو ماوخ ناس 4 یدکی اتس یر دا ناسور ہکے 2 يک
 ۲ تارک م واعلاراو 4 رہ ل

 سا رم لپ بلوط تام کاگے وہ ہزانا ضرر بسس باتا
 3 تا یش ل ارز تاحرکل تم ں رش

5 ۳۹ ۰ ۳ ۱ ۱ ۰ 

 جمال هیتر ایلیا چي ياري 1 ۰ وم 00 عن 5 ج : ۱ ہ :

 ےتیودر وو ےزاھجل ب اکا لری قی ساس یر ات ان ارو ۱ الکل السد هدانا لی سس سقم

 اب سیر کن نف فسروا شید حرز يا با انا تره
 ۰ 2 ۴ ئے تا

 رس نمی دم بح اسر سان سا زار مت ذی اےک قو با ضیا ے سرو سا یک ہو ےس
 ا اش ین امچ در زہ ےس سی ا ارو کت با ام لاس هارو خرلصلا اصلع
 e ۔ یتیم راع اراد کیدا ی امم اس کمی ا ہیک کمال سالہ اکو ا

 امت لس تر گار کم رت بادر کا ن یک کس ااو توپ

۳1 



 ۔ نایب 0

 .۔ےہرارک یہا ٹاکیا

۱ 
31 
1 
۱ 

SS EL
S ان 

 لیا
 رپرار مولد

 12 ےس 6 اس نو ہیڈ کا سس لاو ٹیٹمحنروا الا وا شاد تب از ا سل 7 ںی تشہیر ی یس اسل اعرو مر راک ا ۔ںی یہ روہ با سبا کم تم ا گولہ کف انار 1 و ی رز ات یوم یم طی لم و ات ارو مشک ماع اراد لس سا_ ےہ اج ی یک ی راک رکن رو اہ تا نوکر ملکر سرم سا ںی ریو داس کرا ال داد کم سم صا یگ ایا 2

 سالم تو دارا یک ںی لوٹ یم تاضافا ینا د رباط م اع راو رولت ںاہی۔ اف رصد شب يا توقف ا ناک یافتن ملیکا 7 شمس ای ما آد لزا کو لڑا سیل یا اس لشکر ید اج ا

 شهدا تپل شف و توی فر شراب تام

 ۱ اشنا او ض راس یک ت الاد ۱
 ۳ رم ابا شیک اد ےس لررادا ےک ال رد یدکی یی راصملے باہ روشی لس شرک یه سيد او

 ۳ ےس کوہ رازی یی 7 ری فی دمت برس نیل لوس کل کرک تم از تشک ا سل بوٹ لاش بی کلا ۱ سلطه ررر فام ات اکر تی او | مارا

 لکا 5 ۲ ۔ اگ حساب مزا کئ نم سال |ررا یرامش تب ُّم ۲ یراو تم او 97 برس ارکان سا فر تاج ساری کو کد راس سا: ناشی سا هاب فر را ںیم ارق ارو رپ نجی ایڈ نا ن یس تل ا ۱ می ی لا فا بیس ئل ےک تاببابخا کود نراصردا لم ۱ رج ورد لا شم ٹر را ںی لاس کت نر لرد ` ۔ےڈؤامیرت نی یم لن بصووالخ کم نوت حت ورم کا
E 



 اتمی مو شہ معمر بک یا ین ما رر یل

 ۱ بو یر مادر الرغ

 و وهم ےس و لد

 ۱,۸ اک 0 جر سبوس ۰۸ 1 م00 ۱ تو

 اعم 2 الف ا کس بوس AA رس اب 800

 1۸۲,۳۵۰ تے یس ےہ ۲۷۹۳۱۵۸ یا اتم برس

 ١ یر یکم لعل اراد دیک اض

 ۳ | سس

 ۱ ALY ۴ح ر ل کت

 تیم 2۷ے نی تست اکر ات یم سیر بوس

 هر 7 قسط نو
 سوز تک اب

 9 7 ۰۵۰تا تا a مس یک

IM ss. E هک ر۹6۰ ۵. روم 4 
 ما را کور ,A ام ل کک رن ر ار رم هر ہم ۹ مر ۷۷ر ۰| ۹

 اقا پیس سو لب تارو نم فجر اساس را

 ےس او "و ضا[ زا نالا ارو | خطر تبع شرف صع
 5 ایما اروا یرایصم کی تب,

 رش یر وصف ےس سر انب سار وطن لود کان کس

 1 را 7 71 یک س ںی نار لو 27 بم 02ر واک

 ۱ ۳ شر ماسک

 ۲ نک کرے ساده سرکه 7 ائ لت لر ضم 2 رس اراد لام

 لا اک ری مصر رش یک 792 EEE رر دا

 ۔ ںی وہ باس کب ےس سو تر لر یک ےس نیر ہل

 ۳ ھا تکا ےک ا یک 9 لرد ارد تس) ار بک

ام کرم رو ےہ ای ایکو چاک در ۹ ے مم ب س 8 شروط ہررگز و : فیر
 قاب هم »ر

 7 ا لی خاک تم ارد ںیم مہ ۔ ےہ یر لاراو تایم

 اتکا ےک لوکس سکیں روات وک وس ٣۷۹,۵

 کک دری ا ۳۲۳۸ ء

۳ 

/ 

 ےل ا ا هی اپ یک اک اک



۷ 

 ۰ . ۵ ۱ نایب

 اکسس بعدا یم تفح شی یک حاضر ادال رضا سور O ضد ید جر ض شاپ کورت بح امرا واش ترض راو طراوت روکش دام ےک شکوک سدت ید تیططرکد سس کبد ہاش نیر : نی فلک لعل |
 . یا الو ترضحر اکر لر مد ا کار لوس شیت یو رضتب بش ہرا ا 77 ےہ ابان کھال ۱ تر سا رم گا اکو ارايه ہک تار کک فال لا رسد نئ رمز قوس تعا زی کپ سرو کوہ ماغ تارک مر نو وذ مست یر ترم يه ایست رازهای مع یر ام تی 2 4 یکی اردا ار ےس تالم اتم رر تل اکی یر می روإن راہ ٹرک بح اس دکال سرا مر کوس ا یکم ارادت فلک ازاد هوا. ۔ںہ ےہ اف راس ےک ماع ارا وسد حام امد اکے ١ ی

 نیر بحاص لبا و اف زلرم ترص رس یو و دکر ایڈ کاک راک دا کد لت ۱ “یلص ےر ٹر اےک بحاص یکدم لوم ےس بار وا یگ اوگرا ر اس سیمی ولا ترص سورہ نی کب حا ١
 ںیم ےک کر شاد فولسا پے لم سا۔ اج یم LL یب انشا دسر کرم اراد . ےس ےس ںیم ںی کس ک اپ تیارتردار دس ےن اي

 راد ےہ کا ےک ولا
 ۱ ۔ سیب راج تم سرب راو ملک | ملارد
 هد رد لبا ا باریک اکنون ترکی ای گویا و ا ماتم( ںیم تت رارص۔ ۳۲ ا ۔۷ یکے ا

 ۔ ےک سازد تل عئاجردا
۱ 

0 

 ا یھت کا ا ا می



 رپریرموللارار ۱ 44 نالی ںیم

 7ّ تیر سے ا اراو
 ام ستی لا ب حاسم اار ترنم لا ماع اراک اب تمور لیپ ےس بس ےک موعد
 حت سر ےرھررہاے تار کی رلا ترضح ےہر تسبر کک ن اطم تالل ےل هتک آه ب تک تکل ابری ںی یللمارارط و: کک آد ہک تاب بد نصیر
 ام ت کک اال اکے س اظ رر کش باکس ترم رار کوک وتل س نس عجل بتن ر اعلاراد تاک یک عو پ آہ تسد رت عنا کر یر الب حام ارش الرا

 یارب حام صور الود تردا شعار لد نام ںی لش ن را التب ب
 لکن اہ لاک ےہ از کیا ماع اراد بلکه سایر کس کر

 ار

 SS تسر ست رپ سر مصاص صا کا و سی ما ت حر گم کل پک
 وہ ج ں ب کن طر السلم ھبر تب کلش ن اط عا سٹ ہم کن ا اس
 اب بال اوہ هام ب پارو پو ےئال فول و کوہ ار ےس اا لک زیا کر نہلا نیت
 ۱ وتو

 لس لا سیف بحال رس تحت لا جس الن باطل لک کبک
 لت دراو سرک ایکن اھ ارادہ ارز ےک ت ساز صر دا تاراق 22 ا با سرچ تسر رر

 اار کرا سدت اک ت رفح سوو یک یاو ں وکار یا ںیم لش ن ااطم ها یک وک ےس / رس رر 'ھر ۳4 22 0 , ٢

 ا

 ۱ E ر اہ سرعتی اس اےک تر کک کے دغا ےک ا ۔ ار سو یتیم ہا

 مس لعل راو

 ب ےل ےس بس | اب باخ کراس وضو یا دہ کہ ہر ہک اتا

 ۱ | گزر طرح ام فور کی اصر مشرق طو کس یر ایل در بحاص نی یا
 | اوت وا تی ان حک سہ ںیم باوجود فالو لو ایم کت ضد زد

 | اسکناس حل ٠٠ دن اے نت رر لشالش نادم طلب جم سس
 ۲ ا ا اط نادم ھ2۳۳ نبض افت انس طلا حر

 ٰ اہ ما هز ی 7 قیام نیلا شما اوم سدا ترشح ما هل تاب یک

 را ویلا ےک ار وکی ہد بح ا یال کہ اش تر وا نسال کے ک ت محو تش پا
 1 اص شکر از رم تشییع لر عل رو رابه س توب فور ر ر نا باس هاش تر



 ٣ نالے ںیہ
 ار لر طل مپ و ا راشن ا ع يا مش بس گروب یو عنا کردا کت 1 سیگار یر ا ۰ سرر وکو ہر ر کرل اھ گر ید ژیر لد بح لکا چک ل | یک ار شال نالہ الکل والا یب ا و لرم لش تیز ا نو ارال ھلالظ ا لطمه مشوا پآ اوج اکی وکلا ( اوست رواہ فراع و اشیا پ طرد ا انار / " ۱, تضراع سبق ا صحرا فرد تیتر ترض ںی 7 آرتین مرام مت ترش ےن کو بر تر بام نت یو 7-7
 ےس مگس م کر 2

 ۔ رک رم تیس لور ںیم یل اش ابھی دا ایک تے ریو رک سیو ےس دہ وج نار ے رضس اتکا ھا یر مبا
 7 ےہ الترا یداج مات م اتمر دا کبک تم سک رکی رقت تشاہد حاس روا گز بلا یو تاپ ا و

 ر ارم تن را بسم گام ار جم هد اهدا کد آ ۱
 تہبضجر روا ترور لوس لود الاس مگ اب مک ی ےب مد را یی اب

 دک وضح 1 قوا ییہ تاس یا سس مر ود ړی ۔ےتہارز
 ره رام لام < اار ےہ کرک ا اکو ور کنش پس تب ےک تہ اج او
 سا کر 7 لصاح۔ا شی 4 تارا یا اما روا دا نا رور ۱ ؛ داخ ل 207 ِ روم 1 تمر را یا خاور ا راض ڈاک یی
 تست کب سی ات ںیم انیس / ترور ته آے لم تھک او ےس سرو ےک ہک :
 ۔ےہاکم رونا کو اکن جم م ےبر سارا هستن دکتر روا ئالا ےس

 فاع انزلرم تن ںیم داش ن الم اک ہر بات مارک ی کلا بیع ۰ مرم رشح ہا! )بوس عل یر لام بحاص اد الر ترک "ا
 مد 77 از لت اک ف رسو ید تیتر ںیم یم قم مرارا رو یک سریعتر ور را اے اس کا تاب تراک هارو سر وار اش تی سوره ےہ ۱ اں یم ہت ارد رشت لر ی تام بیتا ترک کر یم تاک
 تر ری اروا تس ارت ہرے حارا لات 2 ر تق ام ار
 رک 13 روس لگو تب ۔ےبر يہ پل تب تہ اب 2 ۱
 ترا بیبر ترن( ناو ما سر ک انب حا زن ٰ
 ہک ا یک یک و ےہ ہک رب وس



 و

 ' هناضا | اا او | ت ۲۹2 نهایت... .تبادم مان

 میدم اا يا ی ۲ لای میس وا خا ر

 ۷۵۳۹۱۹ ۔.۹ APOE“ = اس AAA 4 از لأ ؛ا

 ۳ ۱۳۳۱-۱۷ =4 IA - ۰-0 ا۵۰۷۵ تو دم مم قر وب

 SFY e =, ۵۲۱۱۰۹4 ۳۶۹ھ۸9 - ء- ا ۰ لا ہیر وب

 |۱۶۸ AANA Û Fee , توا تي هد ان تک ان

 ۳ سا ا ص۴ . | گیس الت : ۵
 و ا ا. ملک اشفو ات :۱
 1 ۵44 | a ۲ مولعلاراد ایل داری ۶ے

 هه سب 1 -ابلطیداباد ارج ۸

 ھم .Û pp نجم وات ٩
 4 اب حج ۱ 2.

 118۳ 2 اک ,PE را نیا گو دامت ۳

 FA Ohi داعی ورک مات اراو 115

 ا: رقم ھو اد دامت ءاپبطںغزاقزلاراذ ۸

 aT CANS - داروی ایہعش ۽ ر

 e 5 نا ںیہ

 دا توت رسم راد مواد ال بحاص بطری لو توض ۔الط نو هک

 ابیات اف ارم تس دهن عام نر کام تسد کیہ پا اب ارا
 27 ۰ ۸ زر یھ مص ۳ 8 2 5 2 7 5 2

 دارا یر مجاز پل لزا وجدوا ؤا ٹسلا ہمہ نیا: سس
 مارا ۔ کی تو اولاد پی لو مت دما یک لا رد اوہ فرات
 مس هاب کس چه هد تی بک رد انار ےب یھک یم تاب حک شا
 اف ا صید وتو دکل لار تایقرت م او سیم نص ےہ تر یب

 به

 مت فر ام: فعورآل ر اودا ولوو آش ےہ م اتار وو س ۵ اک بصاص برف توب
 1 1 ۳ ھی 02 ۲ 2 ۳۳ 0س 2

 اور تہب ںیم ینا دد یتا ےس یکی کوے ےک ژاوم ہزلضتو اور وا كر افر اس ء ا بدو شکر اوت
 : ار ۰ . دا ما 1 ۳ 1 :

 ۱ ںی هدر شہدا کت اتو الف اضا

 عجم تورج

۱ 
1 
1 
١ 

 پہ سسس

 قم اظ تال س لک سا یر درشم



 سرب رص ےک ولعل اراو
 ؛ رس سری لوک ٢ صاف بوتل ارم ترط یی سس بسر سیل ت غلام ہیر موساراو 4 ١
 الم هل باہ ےھت نا تک سنی ان علا عو اش بیک طاق ام تی قلبت
 Elb lt رپ ردم ےس پیمان ہک ا کال الم لا جور دال
 ۱ ۴ تن ۔ےیر لی 1

 ےگ افر قم در در ص یاد حاضر اےس اار تر رب ملل ام دا ٹا حر :ب
 نا تلہ آ۔ سس کر یل تو کاما یم یا رو تسل حر وعسر ارت ےک وت کوب
 طب لس یر ام بقا یارو کار ابی نیل تیارس یا
 ۓازرنر ور ےک اعاد یی حتی ج ا

 ۸۷۰ ںیم وع سا ترانہ درک سا کال ام اا سے کلب کله کو بڑ
 / بل اف فیس ےس پ ۱
 لم ا پآ۔ۓ رہ سرب رس لقصر لا هر کسر سری ماتا 7 سا اص مارو کریس رم رر کم الع ناروو شید مو ۳1 ںیم هاش نر اک ی 1
 شرٹ اترا راس هک هتک کب طا تدارک تک
 ر۹ت ثم ےس پآں کتل بس 7 سا طیب تو ناک با ا ھا کر ا ہال را
 : ۱ ۔یکل اح تضز لس ابال
 سیشن رس مس مس الود رطح ار برد تسکین کلا.
 و ی“ 7 اکر یا مم ہد یر سا ال اگر و روپ سان را لپ رمی تر ںی توا
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 : ےک رو ار نی اا E ازرق حا یلع زا ۶۱ اہل یک ںیم یا: ك
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 ٴ تا یت کرم اش کی ار جان لر ایک رک لعن نس لابزردا۔ یک آں ابب حس ای لک بت

 رخ

 ریو ار

 فیبر ۳
 مست

 سر 7 ترس رم
 4 زر گسسته یے جوا اں ا اں
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 ٣ ۱ 1 رازآ کم
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 ۱ پک جس رکا کپ ورک ٦ ےہ سم یہ اا تالا ےک

 : لر . بستن بلا
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 ِ تے مس نلاسر و اپر از ۲
 ۰ ای رپ الب ےک ےن شیئر اےس تان پک کی اس لال نکس ا گر راوی

 ۱ من ورک

 1 | ی 2 که ےیل: ںی اس تک رک راک ید
 سی دسیا سا 7 1 ی بی ریا گڑ ےک رو 2 یی روا



 4 ۱ ناسا ںیم

 سب .ےچ تی امور جاي ایر تشریف ال درو قرص سس نر ےک تیبا اند عاب تف
 ۱ نسب موی ںی ۔ ےس ی یز کو رت دن اتر کو ارا ناپ یسک ای گنکس ا ناس ۷ اکا نکا 7 " 2 ء۶ ا 9 7 ۱ ۲, 0

 ۱ ٠ ' ناتاضا هان تا ھج ےگ 2 ۱ 1 ۱ یر رپ
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 سس ملا ا ا ان شتاب لان لب تا تلی
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 ابتعد لرمیزور فیر ر بر اف ۲ ییشللا طظ ۰ ۱ , س
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 بنا ورانہ کے یورک یاس رد لا ین یک اف ںیہ فو اپ اس ساس ے ہوا نم ناماع لو شر نیو سنا باقی امر اش خم ۳۳ لا ےہ ساب تم دلا ساس یل ییا سیو 1 زر یه میش اوس مرم تردا مع ام ترض م اناا ند تل یم ام یاب صو رم تر یا برش اب ترضح ی ےک حا شر تر یوو ا نر | مدا کنم باک کد رم حج مصری رازآىفںی ملی فی ایس و ياشا 7 1۸023120 اڑآلرص سم دو شنا تی ناص الی مے پا اار می دص فیکس شری سم نامی ج ترور ها تمام و شر روا لاق ۱ رت وس و تا ت مایا تیام درک اتے تاشو 0

 | لار
 یا

1 ۲ 

 1 ا. یک



 ادا ا ۸۵ ۱ . نایب ںی

 ۰ کپ لری خاکی بل رشت 7 وسترن اد شک اک دمے حرف زیاں یا گرد لاش ںی را۵ ےن رض لانو ترابی خال سا ںی نادان ایپ صنف را محل نوا وک بن لے بیر سنا دلا ےک ن جت دو مک پی ات ته

 ناو یاس آهنی سینا کنان سیر ایش راز“ ترضح یا نفس ' ترطرا گر امم شا داما اح تضحدو .ےہ لصاحزازعاد اد نیلوارکں بس شمس ںیہ ند ناگ
 گز یناود ںی سات تاب نل دس ون وا منتقل مشیت )سان یس ۱ ۱
 وام ترشی تنم سوگ یب راہ ںی ںوڑر وا درو کش ہوے وی کہ زن نیت تصعن ےس این س بج ادب لک تا دال 1۱

 مارس شش لب یا. کس لا نیرو ی نلرم اتم نص مم لس کر نرس تح اص یک شرط ی رباعی اع ی دوا بشار الوم م۱۲۹۰ نتا یزرا ی yp ۳ نشا ی ماا رم قم کد جورج سیل یکن برد نرس یکن کک خلا فجر ےد غریب اس جد عم نت صںیم ادا ںووخ یم تہب یک اد ساق الانا ار یاس لر آکر یک ق اشرت پاد ےس ناچ ب اسد یب م ترس / ریس داف زول یر یت ترقح ساکن یں یہی اما اید هر یعنی درسی بام وغ اچ اب ےک ت ہد راب i ۔ ت ےہ ںی وہ دات ںی امامیہ تقی از نیناں یوا شاد 1 وف اک یا ےکں وفد تسام ند اک ن جے لا تب ںویت بسم صا س 3 نخی شوم تہب کاما مپ ی ید سا ےس یس تل
 رم یر لار سایر مو ی روا ٹعسووو س برش یز اج الم نیک 1 te رم بیش شل ڈک اسب ںی ٹرک ر 7 یاس ی دم فسخ ھونے ماس اوز بما ف وفا ۔ س لات ر شرا نکا رش کی رص ںی دانت ک دص یون لپ ےک شم عحالص لب ا

 7 کد حر ایش ادب اسٹار ام وت دام سا شی ید ید یر ای یک صلح ٠ .ایے سالار ال عر ت جایکں یخ ب ذج حر ںورسای صا حد دمو گڑ یی یدک ا مه شات تی ںی ےن تب تیم نج تیر کپ او ال
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1 : ۰ ۱ ۲ 3 

 تا داما ام ۱ ۸۷ ںالے ںیم

 ر حتما Kê اار مزا نیاز ولت عکس ین اتش ہد دی 7 سلام اد

 ۱ باف ےس بحاص عام سبذب سکس طو ید ۳ 2 ےئارف لسی تا ےکک یداہودوا الو روا اما ں یت لسا

 ۳ ناسومسیلسهژیالرو اف از ےک ن ارو انس ۱ ایک عش کی بس ریپ ےک نشر المنا ۳4 هو اتعاب ایا کرک

 اگ ااا عر وفا اد کام AD ای را یا یکے و اتنئاکت مک یز :

 ص تپ ا
 1 ہت تر رن ترضعردا یواز حالی تل وچ دلار یک تن عز
eما یک ان ویحرام اد سدیارلاو ےک اس 2 ۷۳ نوگیفود ںی ال یک  

 ڈس ٹال اثر و تش رر 7

 هتل
 حاصل داس و س اہم قاع هه اس ترش ره صد ما مملو ےک با ا ااکپ +

 | رس رومی ارت ابا بس بلک شا وا ا ۳و

N? 21 ۳ شدی یا  
 ے4 اما هاچ بس ہ ش و تالو پاو تسر ارات وو ار

 9 7 20007 و

 اما سرباز يک . سد لا ياد رم

 مو دات رپ رد شاک رر وا کک ل زور نیز س انتها

 ۔ کبار اجسام رش 11 اک گل ر یرود ںیہ تود دداےی اس ا نیک

 دید کیک شیو ہہ سرب ے ٠ بہم قا لزخو رشید ےہ

 وا ها کا یی کر پت .lez ےس کا اےس دو

 ۳1 9 0 و پا تماس و شا نا

 : : مگ ی طخ لعن افرا ام تنه اج ے ایڈ

 کاج ںیہ طتید کیهان مارا “لاش قنوت رش از هم تیام دعا مگر

 ۱ ۱ و ا > اص ہلا ای

 ۳۲ص داما تا مر و الت را
 E ےس جد تل بدا اح رانی کے یہ

 سطر اش اھت یاب ےک نب اڑ یب
 ۱ :r اک لاتا هل



 “لنا درام ۸ ۱ ناک ےب ںی

 عسل ورسودهو ۔ اے 9 کپ جاو تبع اعیاد هرلاو

 لاتا دمام دلا ا بیبر ابر موسس یا ےک
 غلم اب ںیہ لی کت یو سا ۔ ےس اھل هر اد یا ےریم کر کت بو زمرد ص اتت قو ےک لاتا سخن
 رگ رش انک نھ دین ےس قوش تا مات سیتی پود جو با کو لینک پ ار کا
 اب آے نیروی لس ہذم سال اذان یاہو ہن لیک کد طح ت قو سا کے ہر اش غفاری 7
 7 و 7ت ین و یم 7 2 ےہ 22 مر هر وا

 ۱ ؛ ےاھ ںہ دا ٠ ےل بیر ی ر ی مول لیک هر پت س ںی کتب او ی ام نام لا ۲

 Sey شات بسا نم ےک ی دیو لم اار تر طح یو سیر دیسک ابلوم 1

 لہ ھے

 “نادات
 رکا مم
 غیر اک £. ا 1 : : تک
 نیم ضت وا. دال ث دعمر ناطر ا ترا وپ کاک لش واک ی وہ لکت د یت اب

 را ےک ی اهم ایلام ترذح ددال شرار در اک اے یزو وچ ہار ہا هی رک
 مست سرا دف ترم مت 1 ز هر مک صور 5 1 -

 یہ زی ررلاتسطساو کیسی اراش بیا 7س جی ےس اللہ تیس وم ا و 29 0 997-6 IIS هما ا یی ل ے6ا
 ار 4 شا ا

 پارہ 7 HA 1 ۱ ےن نشر نه گیرد یر نیلا صل الو مہ یھب 7 6 ۷ وایت انس لب 7
 سز مت یاس دام کپ ات قو سیا رہ لخاد ںی تم ارشد نا پ امدا یہ تیز ناک ۱ 3 n 3 مو 2 ۰ ٭ ا[ مم ر 7 س٣
 اف ناهار ج توش ے ونو ت زاما ب تیغ کش مو کند ےس ا
 ۔ ادار اکی زار لا ترحل نا پا ںی کام تسد ذا : ہا یگ دا توا لا تن شاداب سیم ید اکا اگر نل اکب روا ےک ال فان وب طف ارپ امہ ےک پا اپ ادا اپن سا من ےس جد ا E ر7 ے رے یھ ارم 0 کک ںی بمان. طناب لباس تکمیل صرع ابی بارے پآدوو ٠
 ا

 ٹی و ید ا سو یں ایت
 ۳1 ۰ ےن ام 5 n a ا ۰ 4 2
 مہم ےک شاعببھب) ےس ااعل ےس ییا ماسر بحاص ازل اب ہاش ںیم تنی رل ۱ ترم ےس سیم دامت ادالوا کن اع اداس پروا ےہ کا لوماک رج نیت ور ٤ | رو و

۱ 
E 
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 ی ماین فا ا اد لی فیکس ا ایا تو ررر لیپ یم سکا ےک مترا

 ,rE اے مرنا رب کف ۸ مدد رک اےک لوک بود رایت رم لک ت ایرو لیگ وانگ بخ تک ۲

 ۳ لاک سہہ ںی

 ۳ ۷ سانت ات بیج ہن قام ای بجا ےن ا
 ۱ . ..قوپتداعسا ت دال یار بحاص ںایم ترضع به مات شا

 ۳ اسان E رس رح ال ماو وند درروشم کے الا حب
 ۱ مس ےک نٹ طر و سل تا کسي رج ض تی ترس قل
 ےک وہا تاک ا یتیم رس اے ای ؛لنیماےس مقہہم ےب کئ یں یم تیمار ۳۲
 .اوب باہمس صا طب اس انب اک لب سا تھ

 اإ Is یک اک دید رب ںاہ ترتیب

 . ۔ایاس زر تست هاشم پا
 ۱ ات یزید فا ےک یبراع ار انک تشر سا ںیم یگ )0ھ 0 دلاو ےک توضح

 ۱ ۔ے فرا الان زر تردیطفزفاس ےک تباہ تضر ت دا نواب می تو

 وا انا یم همت رسا يکي لکی اگ: ےن پپر اح 07

 ۱ فل اس کمر یبا تست ا شی 7 الصم ےہ م ےب 7 ہا

 و مامی تا تنگ رم هاش تح ےس ضیخ کک سد بس لی برعکس بی ا یں ۰ بے اعلا د بارک اس

 ی بتا له تر بح اندک ار چ یھب اچ انہ اب مست رصد ترفع اذ ی ب بز

 ۳ع ے نیس رب تہب پچ لص ےس یس رای ان بالا تنی عترت جلب ارس کمک

 مست اپ ابدا ت اکی جا یب اکر ات وم تو ترے کے اھ
 ٦ رکا

 ٠ دابا لام یر د بصق پا بل ےک سا ار 2ک و ھ7 ل ےس لد

 : پآراوتراچای ایپ ماز اے اے تقو سا ی کت مزا ےیل سد یت افر وا کان ذی ` هرس
 1 22 یال لپا تبیان رم ےک چ دسکتاپ اتے کک اہ لان والا
 | پچ هک مالی او سایر دا ےس اجے یت لام ین نے زینب دف یی کس
 صور یں اتم بک طرز پتو ازس ع ناکماکت رضح جز ای یت تیک

 ۳ و ۔ےہ ںیہ تلام یہ یی ب ااا ای درہ کاج

 ۳ ایا تک اد گن ایس اب ا ےس 7 ی با دنیا اھت وی گبنیماپآ تا
 ۱ ارامل

 يا ےہ وه مت



 ساز الا

 اب
 نا ےب ا 3

0 

5 

 DE ۱ رس ۳۳۹ 7 1 ہک

 بیام اسم تشع یک لا ترض ارد اظ ورم تم یقام ار ی وابا لال شیر دا وشام الو

2 

r 

: 

1 
 ا

 ایلنا آمل نیا سم ی دانیال بحار ای ها شم رک بار عل راس ساس رحشالوف امر مار 1 دس ی دند
 5 اس 1۳ اه یر دا ۳ اس ترض ےن 7 ہر ےک با اد 1 0 دے تخم سمن و ا چو لو تہہ ۱ 1 مکرم ك ا ۳ ۳ ر 1 پ ایہ سو اِ بی یاب اتو ره درس سم اچ 2 1

 یوم ری ی سس تنا سای هد ل از (یدامب )تر ےک مم مک دس فر ن هام س پس ۸ مل دس 7
 ۳ ۳ 7 7 و ی 4 3 ڳا یک تا” کر در

Aa 
۲ E 

 ےہ ۲
 نخ اب لب سیم دام جمال و مز سا لس راس ١ 1 ےلم لام یز ملا ہار وا اج اع اکی راسا ترک د ند تیپ تم بایت تیم نر ما باام متر یک ۱

 7 ےہ رہو مے تاک یکن فام روات: د گیج یی ےس او پودر رک س دپ کا eze ےک باطل ار ہا مم کک ں رک ماہ سا گی فا ید نم راس بکس اس ےک قر شو قدر هاش روش جسد تر ری ےک 0 را لام نا ا تاک ام ب حاس یل م دارم ترضع دای لیا )وم باندی عا پا ےک حا تر سو مم
 اگر اسکن لہ اشدد سد خام هرکس مار منم بیک جا رکی راز اسرع ا رن بسر ماو تمام ید ترد یگرامج کس ناس ہیلع لا بس ادعای بمر

2 
 ہ9 ۱ ۱ رم ات ره

 ۲ تا کب آں ولد ارپ ںیہ پاس ر لک وردک ہیلع ازم بعد بج ںی سے یی روا وات کا

 ےہ

 ۰ ۴ ۳ 0 ۳ 5 مل وا ا ا وم ۳ A & ا وک 1
 2 نار ے وس نام سم نازک عش عم بعام یا ترطر راک تار سرچ تابع ق ل "ور ھا

 ا ۱
 عا ا ا 7 9 ۳ : رز دو ا

 1 1 ای ١ا یا نگراشر OE کا ۲ ےس مر رجا ےک عاب ٹر ےک یکے بداص اش تر ےک ں ا رل ےسرہ قد ےس ار مج ایم ترضع ہر ورب قل بحاص نت لب یت ان ترضح ںیم نیر رو ےاسلعد لام باس كہ

 نواں سرد ےس لحعاس اب ص امت رخ ہد ل ں ادر یافتہ ےھت ۶ بم فرح لکه سس رم ۳
7 ۱ 1 

 هم و هو / ےک ۱ 7 ۱ ۳ ا

 گز بک و یوم وس ل سب ہک ںیہ تما کیچ ت اک تب 7 ۱
 ےل ادا

7 
1 

 "0 ی 1
 ھ7 ê 92 -ج روم ۳۹ “ر ¥

 ا E ھس اھ ٹیلر ید ترس راس ےک بج ےک سیہ ہرے لم ےس رم بس مادر شرف تل الد» روا رب توقع وچ لورا تم
 : ھی ںی ہو 7 4 ۲ یت تی ریسلر و امہ ہا ی بام ترس دا 1 ادا

 رس تم تم 2

 ۰ 0 اک ۲ ۰ و ۳ مح ماس 2 ۱ رد 7گ 0 ۲

 هر رخ ےس ای سرت ربی تو یب رس ام بسم ےن نیت مر رر یخ ار دم ےس ا هے بس اص یم ات تہہ لام” ۱

8 

 ۱ سش ےس
 2 ۳ ا 7 ۶ 2 ۳ 1 7 دا
 مگ م و ےن تر ترش را ز اھ و وب رک رم ی چتر هو وار

 ا رک رس رک ھر 1 a ۳ 0 رز را زر لا ےہ یه و ےس ی رک ی ا ت رپ لب میدان رم و درس ےک پتو یارک ت تی ہوش ل
 روم ص س یب ت یک رب ںی اکا ی ےس ےب ٹو ٹر یکی وخ ہد ار ی داسی ر یار ترد یز ملز ھجب 7 1 ۱

١ 

۱ 
1 

1 
 ۳ تل رک مر + ابا 1 ۱
 ۳ ھر 2 ١ 1 رک و زر ترس 3
 ۔ے رک تم ےس ےس نم رت یو والد مر مح زی ۱
1 
 07 رپ ےس ےس ایس طب مشورت دیک یس ںیم رضوان فال بس اپ جج کرنا یی ا اک و “موت ئب =, 2 22 ےک رگ ء ا ا را ا ا ا ا ۱

 ۔ے

 ںیم 000 0 581



 ان ۲ کک و و00

 ۷ مسلازاماایالط ۱ ۷ ناس سرب ںیہ

 1 بالر اکا کز رب تو کد یی با مے تره کا لبیک اب ا

 ہود رے پدرش ا ےن ت ی کل چ ا ےہ یس واجروا ےک اس ےک ب حاصر سردار ماع هاش ترضع یش اتا

 ۱ سشاخمارو و ا رامسر دال ظر تے ںسٹوی۔ںاساے سفیدی

 ا ید ناچ ںیم افکت لاک و ےس ےنپل ں یہ ناس یھب اکو وڑاس یمن ن ایرو

 رب او برعلا ا چ لارو اپس ےس کم کب هستی ge 7 ٹا رک 7 اج

 1 I Cl ا یورک بہ he ےس

 1 یر اص ماض ترضحتاداکے موج یر ام ںواٹ نشہ رم کا ا ی ت ران جام متحاص ی امیر شخ تیس

 منا الیوروا ش ج۷ ہل ت افالم ےس فرض جواد اکا سا ا تے دے رے ۳

 1 ادا ےن هی یر وں رہے اتیکی داود ےن صر رادع اف لب کپ آے بحاصاعترذحا ابا یک سملو

 دے فرش رر پا سس ںی نر یبوصد سا ےک سم بح ت حاس یخ تر ام رع ےن کد اجسام و

 از یترطلپںیدلگں ورم بج ایگ رام اہت ےن بحاصفنفاح ںیہ ہک ےل فیل نت جم از ایم ترض دا ہولعم

 اکائی وس رر بس اانا ےک ارث فارن سروے اےک مه ایرج بی کر رد بابے اس ےک ٹیم

 : خرم لایه ترشح ےہ کے کس جب حادا "ترشح ریو او ےس وحد ےک لو سیما او ی _,رهد اکں وز و درب ار ےن پ آے ںاک

 ا ےس رو ی تستی کت وضحا ہرا ںی ار و نیم هد مہر اک لرم ا ن اے سہل مت

 7 ر پا مشروب اسی

 م رپ ا 2 8 ںی علامت باقر 2 سس نت )0۶۳2-1

 ےل امش شرو سس ٹر مح ن ایمر د ےک ناروا ےریم تقوا یر A ۔ ترشد ےک ںیہ گے سوپ سرا تخم شاید یک

 ۲( ریتم نم ےک ںیہ ا تم
 1 ام ترحم وزا بحاص کامل ارام کےہ تیاادد یا تر بحاصش ادم اع ایسا

 ۱ : بجا تردد یجب ےس د تز اجا رے ت رضح هک عر وا ےس وچ اح ےک ترعب جل ںیم تیغ

 د 7 بم بلاغ خروس ےنایذ کت رحم سان ہو وخ مکے ٹریک لت ی عرض ےس رکا

 3 1 کت سب ترس کیں اد ںی ہیر اج چیزها ترس برج کن نلیذ رب یک

 ابو رض حمر ںی ا کس لوح زاب اک رن و ےس ترش» ےت ےس ڈو شکر ار او تروم

 ۴ لر تلاع من ادوار یا حمد

 ا ھ7 لے o ر ورم لاعاک اب تیر لب ایم فرضح

 ۱ مح کافر لو اد وا کک تشاد مور ا ددرد کی د یراف ٹن چرچ کدو اوس



 ےگ ےس فیڈ کش ارس ا نا کی دارا تاب یل ںایم ترضع اہ سیع اد ےک ہوا ارغب ایلیت ا

fکردا ںی یدالے انکل درو اے رہطا:ںی یتا تخت دن اپ .ثشعا ها تنها  
 اس ے فون انہو انس سو راد پآب ج ترض ول تم کت طح میگی ین گی ریسک 1

 ےب ٹا کت جاے یر توس ںیہ دام رت وا جم ید باج تح ببیند ا
 ۔ے فساد لوا لوہا کسر

 یو ا ا لالی یو ۱

 “ا لال ٩ ۱ ناس سب سیب

 اسا پال ۳۴ تاک یز ۳7 کد ساک ب ,E اردن ارگیپر ی رای لس ںیہ رار رپ تشس زلف يش اجبر 2ْ ۳ 2 5 ا 27 کٹ ہے تك إابل اہ, ی تنو اک لالا زار ٹو قتل ئی نقی

 i ی را 7ر خم ر ٢ 8 امور روا متد تخ و اند اک لات شم اڑے پآیلعُس امر انی الون اوقلرو | بالا بل

 یار فست اپ 2 I ےک سا ےگ ںایناعدر ر ڈو رو ایز تماشا یابد ا پا
e 

 اا لب لو ین اون ےس ج یت ی اج سل کی ر ارادا ےک ہنس ابدل دیور ئت ےس یراول کک ترقح

 مم یت صر 8 وچ سس وک : 2 رس رک ۰ ام رنو ےک تاک ا ضط شرف  ایمترن شوم ب صاد کک اب ےک الم تالا تر
 لا اے یرابکیر ےسو کای نان پا ےہ اکے تاج رکےن ےلاد تیک اي یہ تیک یسک آیا ا یب

 شا ا ےک رج لای رک یا هک r خر پیچ ی یت کک ںی ترضح و سم ایم ولر ۴ «o 0 یل میرم ۵ E 3 ت ۳
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 تماک سس د شر ب ےس تر نح بجے ےس ر سوت قو سا ترطع ترنم: شل ںی تمد[ ج ں اب تاچ ل کت
 اطار ر سکسی ناف پا تلک امت اےس ترضح بحاصوج ےس ںول ےن کت سان یکاعہدا

 7 1 ٠
 یر سود کس تیمش عام وا را نا رک قوت EL گل رک حا ناگ اج شراب

 شب ےسددز بعید ااھا تم راس ایا رہ ہک اگ
 رجب و و زا تخم حلی لا اجر بحاصرشا ءامایباحت نم. تام قاد روا کک دارا لو

 ادا تو یک ںی قت مس اوت سا موسم اکسید ها باربار م ایت ی ام بعام
 اما لس نره سا تل اسہب بحاص یر اج ترنصبج ےک دا تم عراس بساص ات ال صدا رج ےک کر کک
 ا هنلج ےک نا. و روا ےک نارہ بحاص یا ترضح تفس ۱ اهم تبالو ان راد ۳

 ناز. بسر کشش داد ات ن امان ک آں ایب هایش
 روس ککے لب ےک نا اب ے نیک نکے یہ ام ترم تیتر لیس اوس رد گولہ د بس اہ کیش دوی
 ےن اح علل ا کس ج لر یئارمر ایا آلا شرم ود یاد ےن نواری واک ے سرب ید ہم ےس ںوخ ا کا ر
 ید زت قام یے نام یرد س یر ترضالاکد ںوھناو ےس داب هد رخ س ت ضا رک سلام ترضح یل

 ی نم ہلا یشاح ینا ۱

 'ںاییب جام فضحم کم



 اس ۱ 9 ناله ںیہب

 | سرش ۳ رے توا روا ل لی کیا یاو ت ار گیرم ار ته

 | ںیرنمرآزضاانر مبهم سرچ یم یہ ید آپا تہ از ےہ ترج کک ں ہا یتا

 : | تشحدا بای ڈس الا نا اداما یب ور اکیجاکر هر ان رداروطمراجس ا ےسڑآ اساس ا ںی کا یب کیت اک

 | تو سس باق تن ار یر سرت زی ام لک یت نا بق
 1 2 ےیل ےس ر لس دات

 ۱ لگن یس تا کا ای قر یز ترنم چہار امت ناف یک لنکن دیک

 1 تر واخ وج کید کر پرد ند اکر ی تیغ کب حا ںای تری کہ اک حاس سما ریما ےن پیک
 | ںیترنعرا گل ما تعا بسی تجکر ےھج ےہ کک لا در ڑحداکب حاص ںایم تعا رب کد ےک کم نو ہاڑاک
 ۱ ا انک ےس یکے اف

 1 + تی نہ غرض سا عسدہن کپ کی سل اتایو مد. حرام بلک آی اند کن ید مارتا کک
 مامی کس اد ماما و تع رہ ںیہن واک لت 4 کیہ 7

 جر دانا مڑ ںی یف لم د تام یا یل اگ کپ جا لام مسا ہہ تافل ترضح ےس لام نور
 ۹ وین تعارف فسخ بتمن کا وتش سیر عیار نزد ترض | سه اریشم رم ت رطح
 وتی اب الم ایکو اف ےل پل نس یم پآ س ای تارو ےگ شوخ اک یک ہیرا ترج ںایم ترض ےن
 1 ےچ بارق سران ۔ںوہ ر دڈوم ے نم ےک ا ںیہ اذا .تس طا طا فال انڈس کس اهل ا اھل یک ںیہ مار لب رما
 ما لب صنم

 1 لیلا ال ےناج بج اد نام اکہ ترقح۔اجرضاح تست حر عدا الہ اپ اڑ ککے اوہ نیہ حرام
 ۰ چه ںیہ تون هی توده لات اے دامی صد سا سرت سس ہہ ےہ ہک و ی ڈر شری

 ]دن[ افرا ادا ود ےٹ اسکا ادا کش ترج دایر یری س سا بج اید ارا ویک سا ےے ت ضح۔ایلرپ ےن سام ٰ
 ۱ ۱ .نینتسرطا[ساهج ای بت ی رکورد یاس فالو اے

 ا ں۷ باد دره کس و و پا ےس دون ییہ اکی نام تابناک کی فرا پاکت صواب ےک یری اینو داس سا
 | ںیویپخ اس پر فنر ناشي کک د تا عہد اب ےک زند ترددت س ا ےس پاب حاص دلا دای اعتیذح اھ

“2 

 ا یاس زن کہ ا ضد کا ترک سرتاج ساق بستے فلک بس ایدی ہک ہک ابا
 ےک د دگر یک تا مے هاست درگاہ ایک سم ربط بس نکن کش

 | | الاد تک رفح کیو پس بس قاب کرب شود ےگ ےل تو بھ هیچ له ترضع اس
 رص یش ء٤ 7 : ۱ رانا بس یب زنا ےک سم ارواارچ

 ںی



۰ ۱ 
 ا

 نا شار
۹۳ 

 "رئال
 فور شب ری ناامنی لام تااپ د شوٹ رہ تم با هم کا کج ےک یاد ا ناکما ےگ ہزاور ےل ےک اؤ مروعا اس پانل انا یم دا ہل ۲ ہرہرامجاکپ ۱ لوید ےاربف رہعم ےس جیت نوت ا “رہ اور تاب لانا ےک کر ز یب زا تہہ اون اک ادد ار ںی قوش رخ یہ ےہ اف بال ق مه مالا

 ارد ےکپ ا قاطم کی اع داش ےس پک ےہ ی راہ ٹی ساکن امد نانی سن ژاکت لات ]بت يا توس ےس نان کافی ازرق اتار طی ےس کسر ےن تر کند بد پا اض نا اس یلدا دنیا 0102107 رب تہ کل ان منا رقم ےہ رلونش مات هک 17 شکر اد پد تر ےک ابر یم طاما سایہ رو ا ا یار ا ماد. ےہ ٹر اراک ررر ترض ر لاج پے از بحاص اد امی بم ترضح ۰ : ِ ے2 2و ایلاناضمر خم را اات رحت اند پ ا 7 یا تر آرٹس کس تی ںیم پا تا تجسم ا مم ڈر رر ؤا نیک اس ام ےک گرل زنا لن گير ش بو سا گی ایک رن ا رکت حام سا ےن رکن وک س زير هه ترس تکی ںی ےک وو ۔ ےگ نشت رو 1 ےس بس 7 ترذحروا ےھت نت ہک ایکس از ارم من دی هک بسا ؤاوتس ار و ںی کاج بو یرمکوفض ندر ںیم یاد لات "یکی ورد یس اسپم
 ۱ ےن ےس وہ ےس تاک بك

 اب بحاص رررا اه رطح بر یراخ بحاصررفاطف ام ترشح (یهرص) یر حالم خش .شیلفريراربح عن اس نایت ترضح شیت ید ان را تیر رش امر ام ترشح شہر ءامعورهرم ترم یاس یر دانم اضایفاص ترطح مٹی رب رگبار قداح اس اصرار ادیب ام توضح ےک

it 

1 
۱ 

 لب باب رپ لصضامت ابر شرف ی د ےس سفرا

 ۱ رر ید اہ

 یر رر صز

 ین وری ۱

۱ 
۱ 

a 

 ۱

 نم رم
 س



 مت چے سے ماا

 لی یوم وب نار سم

 e 7 ]ما ام

 ۱ ONE المو لخارایلعاکپ مار 0م

 ۱ را نیو ای مس ناف ها سگ کر ت تساداعو العا

 رو توم ا ےہ مکه ےہ لالہ ئادقیروا فی ہجر وس

 ۱ ا ا ا شب تو هاچ ےنآ شب تشک کا يبقالعالارط

 ۳2 ۶ اب تبلو کپ آکے ےک یلدا یه امو باک آل ا نط ےہ اہ تواع اک فا

 ۱ سا تی اس تیاعصو ٭اما راع سا ںی تستر را ےک پا اے العروا

 1 سنا ظاس ےک یٰصالخا کلا ںی نل ےس ںکول روا ہٹا اول تلخ

 ۱ ںیہ ایم لارڈ ےس نیر مد با ات انداز اڑا اپ تاک وا ںی نر

 ۱ دا تابع یم ےس ل رک وا سے

 | ی یکم اسلا ضلع کا اکانٹ لا اک و ات

 ی یررش افسر ا تما و 19 اپ ےس طط بج یری

 س کو هد ےس هد ا اوم بس 5# بان یر وضح ًناطسرں تزاجا پاک

 یب سبر نادا بق E تک دم وهم. پارہ ےک اجر نت ناطلس

 ۱ ےس کوس ےہ نوبل تام کل اچ و شیما ےک فا کن اب پا

 ا ۔رزامد ےب ےک ود کاک la کاپ ےس ت ڈو واش رک کید کا الابد یب هری ےس نا پا کرج

 1 نیاز a ایگ ںی باجوہ نره ازيا ANTI ۱ پآں ےل س ا ےہ ف الخ

 ۱ 1 ب ص داما تالار لا د حلم ا یب ےب سی 2

 ۱ ل لاسی زرت ںیہ ل لاس ء۸٠ جو عرب برا متر 7 هرکی

 و تمام کپ یدک هدافاریطا تگ بیر تم یر لع سس ر بب

 بابا ےھت ساس فرخ 2 اشرف جک مالا یک ےک تب 21 و

 ۲ ۔ےہوچڑورب ال ےس تا شیف لر ہطاح را اس لاء ا۔انگل صاح ام زا ادواںاامزک

 5 22: راس میڈ پآںی فرصت برادا ار نمر یر اچ یک سرو اک ب ولید ها کس

 ۳ 03/6 اجر او شوای اعرپ بخس « مرکل اراک خش ےس لر یمن من سگ تیر

 ا قاضعرما اروا سامی ےس پر کر ا و 5 اجآت یثی لا سنہ یب عل ےک شود کب تو ون امام رام رک

 ا ۱ نر اش

 ٠ ابد ےک بر دا ی اوم روال جر ےک علوا نازان دراز یر ایسا مد ا طط شرت یک



 دام ارم" 6ْ ۱ ناس ی إلا

 ات تا شر ےڈ جشن رخ رپ سرد اک ی رش تو س اےس فا ےک ع ےس پتی م |
 شهردار رس کو ےن ی دابا حرت زیان ار وچ شهدا رو. سد اڑ ناپ تداعم

 رے برش تره توا کے اہ نا هک فلو ماہ ےن جا شلا حب سوت ١
 ما| لاتا ےس پاه نار اچ ب جوری ید اج کی رج ےھت سب ےس ر اص اخ یا 2 ,

 ۷۳س رہامتاار گیر اف تیام جم ات کن باک سا پس کت ازم بم ۰
 و یش رال« ین کل صاع یر وری مار عامو از بارک یا یک ۳ ۱ ۳
 زی عا اک سات ہا جوس ا و ل ر گیاه س نور زوس روایات ۴28 چک یگ 1
 درک ع یر لا تش اي تس کے بي سجاد اح وا ںیہ یکے ۲
 ےلارم و طر یخ سا ےن صاع ن اعد تی نا ال ےڑ ے ڑی رسا سلام الاعس ا ,
 کد تاک ر وارا ر تعش ےک وی را لاچار بودم تا کت رفت اوال
 ی بس ناددا کپ آيت لک ےس د کت مادی ر ھار 1
 کک ارد ےن سٹ اے قوام رم تو ایک اح لالا اخه نا ۱
 027 ہےاور فا اپ کت کش ایر خار پا
 ۱ ر ںی اہ لن ات شام ت ردح تشک

 اد لازورد ارتا ےس اڑ اج کس کد یدو اذ رہو لاد ا ںی تتم یہا
 ۹ . لپ ستار ۳

 ےس ںی لزا یک سالا الاسا
 ایلام ت رنگی دگر کا کے ا ےن سا تم بماشياهترط ..

 اوز ت ل ںیہ وت ام دطصا ید تشی قت نک اس پک.
 پت سایز بار کلک لضمان نیو ادا ار ےس ای ئاتسا جلب ےس ا اص پروا مر بحاص یب ام ٹر عح بلاک ہرے دش اا

 0۵ص ناس اراماز

 دت کس کی کت ی اٹ العین ین کرکٹ کک اج یے ایا
 م میا اوا یا 7 رت ر اوا ی قت در ارم ےن کار یک تا یکتا را
 تنعں ان نا: اذ ید اتم توش سیتی تار ایام تم الراب لقب دان از کب حاصو)عتیحأ بل "ار
 له سس درست تر رک در ارم ےیح ما ناب مرد ایر ےن پر انے سی امت
 م ص یاس ااا ) اھ این نا
 سا

٦0۷۷۵۸ 161+0۸۷ 



1 

 اوال هه, ک
 نالے سہ

ع ےک س ا. ےہ قت ااا رو و ینا ینا رپ ر ےس سنا او سےس تر اروا ےک وس ٹر ےس
 7 لع عزا ہدزا

ےس یک سر تمار کے میر رو ات لاش بت مارا ب حام يا اج کی وڈ بایست
 ۱ ۸ ال 

ارادت اسم ا ےن ریڈ زا بب خاص ۔ گیتی رر
 ۲ با ریس 

 وید کپ آم باس اے هل تو ضح میں منا
۱ 

 0 ےہ يه سر جب بحاصر مائدہ تیر سل دل بحاصرانِل مرا راو فل

 0 جی و ب حاس پ هر 3 سا رے سال س ب حام یہ اھرکے چو وابا با

 ترا حس یا راہب تمدن کوبا ادال یا یدال ١ ےس ںی تعش
TY ۱ 7۸ 

 ا اارقرواابدہروشتم اکے ک بس اون اتد دیاد ر لدا

گو راووم دت کک برقع ںی ناتسدن رو دوش اغ کردا ی قعود
 

 اتد واک سد ھور مش تم تراش ور وہ سلاودوح کک
۱ 

 ناب مک و زین مووی یھب

۱ 
 1 7 ((۳۷صرٌضتاظرفط

 لعن لو سکے تے ترکیب اتارے نیو تنر نار اساس حا ی جام شو ای ۱
 ۱ نا بات نر سو

 ۰ هتک رم 'ے ار ادا نابینا بحاص جاپان مادر 7 ۱

 و اناج 7+ ۱۰ ۱
 i ل اردا تالاکش اکی عا ےل یا مارا

 0 .بب ام ں یل ٹچ کس لک اتش ابن لیدر کس اکے کل حر ولعو او یت :

 نیو ںیم ین نئ بار 7 نا روا اثم ا
 ا لابی طناب

 ۱ 7ت سیا بستان ات یکم رر 1

 اب راد را بجز نر ریگل لس ابجد ےس نیلا شنا تاب سلب کس لاش شے

 ۲ص واما ۔ےہ نیل خشم تل ؟ںوہ کگ تو 1

 تمد بذر رن ودب زانای ا ےک چ ںی ی بااطود نی * 1

 7 لم ترضخ رددوا لب ںیہ شک سام کل دزاخ لا رش السا تل اط ین لو و 5

 مراکش رس دی ایا, حا ارا التاس لس

 سدیم س بحاصو+ترنجر پر الرخا مرہ اا نک ¦٠
 7 ۱ یخ

ت شاد دادا ام رح اھت ا حال ما تپی رض واتوب
 ات ںی سو ے

قیم ےس سد ترس ےب و ساھ پ کپ ع بے پا ھل ر
 ۱ 

 ےس ےس در کت اا

 تشر دک



 ناله 7
9۹ 

 هاو الو“
 !یروضح امده 11

 نسب زام ساکن اوس بح تنه یم ورثاء رم “1 7 ۱ مم ۵٠ن سرباز

 تشن راع سس ابلاغ( یرباط ر ثراصإ ۔ دہ عع یو وع 2 و تی یر اکی د٤ اا کد 4 یمن ۱
 مس تان تبد عفت سا وا کس هرات 7 ااا ضر ٹا ۱ رے ترس دد واتس لا خرم ت رطح ےہ تردد یت سا کا ےب حا یہا ایگ اں ورکس ےس السلا 1 ۱ لع یوم شیطح نت نل باطن شم اسل تو لگن یاهو تی مگس سا تاب جام کب اشار اء گل ا ےس مس ۳1 ہے رب ۱ تر سنس نونا کت اس ا لید چ ل فیکس ارکان کس رگ ے تر یصن )طلب زا
 ترا بجا چ ماا راب !سامبع 1

 رپ تاب! ی تنسو ہم ںی سر تقی ےعد مدد ےہ شرف ۶ مواملا 77 ندی پس اں لےے رک کلام ا اونا لدا ی ۳ ۱ شا ضرامار
 لل روال ارور ٹداہک ےس ساوا ایی راع رایج تراہعےئاعد موش
 ۵۱« ۸۵۰ صدام حس اوپدراو سرکٹ دابع امور ۵دابملا خم ءاع دلا ازل ےہ بول ا

 اپ یم قا ام کرہ ہ ٹرش بحاص ییا ترضخ راج یں ویکھ با اج سال اپ نصف یورو یار رہ ر اہم ایذا ترضخ E “ار ایکن بسر تریاک ی یاد یا حا ا لال ےس تسہےےک ب صاف کے اج اھ کن ما افکت اک ید ساس کا کیک زول ی نر Loj ps کے تک نسب و ارد سم تا صا ےس در رنا راصخ الت الد نالا رم ےس لاک ادد صا اک تاچ حم وک تاک 07 ر بج اھ دیت ر پاکدل ا رات لس عج وادی تشک تیم ی ضم رام ت نر ابا لس سر ا بی تشوراتزپ لاری بنات کش یم لکو
 ۔اھچ ایما زی ایک تملک حاص ام )رہا اصحمدقال ا مالل

 ےس بح اصسقرروا اوو وم 7 بل یطصا دو ناپ کی “ںی میم لیصاے اب یی رپ سرشار ب 9 / دي رج یکتا ات مم را یں ربا ےک یرازآ گلے مم یک ساک تک

۱ 

 رر دمہ کم ھے چھ

1 
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 چ TOTTI DTT ےس جو یی

 7 کوش تام ۱
 لبا ںیہ کلام یس چت قد ےک ن اذار ند کہ بشرا چک »۱۳ یال رس ٹرافو ۰ ۱

 ۔تیعجار هلو ها گرم ند رپ یا تر ا

 یار ا اوم 7" ۱ ۳۰

 ناف سس
 رم رگ 7 4 72م ۳ 7

اب ےک سا ات رس یھب نوکر ضورواامج اوہ اگل صهراارہ6ل نب اوہل خادرما بجڑلک ینا ےن سرہ
 اس ہت یمن رے ن

 : ےس

 7 آپ بعد بج گم باف ب عابر یک

 بگم رکی مف جز
 تج ںی ےترکتف اا لوز ام ےک آن اش اد کما رم ار داسر

 تن تام ےس لع ار راع تاىعرصخد صار اعد هراس تیافصو
 ہی وجت n و ت

2 

 امام یب نح

 ie را ںی ےک از

O EEEتوت بو رم چ وہ ج و دخ هک چے ا یک ۳و  

 تہ انے نور ام او نور ااو فرصت قود ریمل تار واب ہدرگ اں رک

 2 ضد تب دل ونشر یداشراو ساب ہراعم ٹل اےس تبع

A1 تاب (بحاص یب امر ترضح داش تب ا تب ءقلال اف ارر ایہ  

 , صيام ر ۱

 هو بسر ته

 ےھت

 ۱۰ استر یا اھ ارم ترج سس امد ثا او اثر لقا تحاصو م

 7 لو متر« برتر ارت رفحا ب اص سش تر رگ

 سد دوا ءایعر اک طبل مدح صبر ت رفح رہو سلم ترشح یر یارب ایپ ارم
 ےہ رو ےک ا کی تاددا کپ ک سب ےک اغار

 | بر اپ لا مارا دانہ بکر در کہ رق س ا تحت ۱
۰ 1 

30 

 دلنما لخد یک تسھ سم ےن



۱ 
 لب! تاک ۲

 ۷ ر یر ۱ مرارا ثا رک

e4رگ زن اتا باب سد اک اک اہ دوا باب رسی اگر ےک نرگس بح ام یاب ترک  
 ۱ ۔ ر لتا ںی یاس 7 زس باس ی ایم ضم تنو یلاردا راد ےس ےن اہ سن را ریل انشا اس | رنک شا ر ترد ےگ فطر پ هک تبسم ید داش برو کن : تما ملا سید بسا ںیم تشنہ یر بیل توپ کرک ار س بماند سل ی بدر ےس اردا لیا ےد یر سا یر وف ت رع بل اص یبں ایم ترتر ق دال بہتا / ب برو یوو کلک ر پاک ل سنا کیم بحال اف برتر کیم لور ا تاز و ورو نوں ریل یر ے بت ارن ی ولرم ترت ل د ات رسانی : ایوان وا کر ارت امار

 ورک آے س وہ ےساڈ ررس لکو ا ےس وہ کا انو بوز بح نت ظف ام سموم زور ۔:تمارک |
 ۱ ۔ ےک ےل تیلور یا گیر کلا | درود إلا بن ام ےن بحام ا توا وے ا و هی عام باک بابا ] ہما تک نیز ںیم لاش باب ےس رم ام راشروا ےرزگور ور کیو یلادر ٹپ یک تس تل ام یک فاٹا ۱
 و ۱ ۔ تر رگ ضرر دن رک یکن ای ضمروا ین تر دات رک روا ےن آل کس ںیہ اک ژیر ا ٹچ لاو بح اس ام تو لس کس رو نر ھی ظن بس یم شا کب امڑنناو یوا تسب ےس كرم اجل بین لکی ےک تال یک وعر بام ی ٹیم ماف ا بان یہی ہا اص ام توضح: مارک |
 ناب کا کر کام ں ارد ےرمہ ہر ےس ی اپ آتو یا ںی ارن الخ ارد دستی پت 7 ۱ لب بیس کک ی یب تراک لب ورک آر وا تنهای یف یا تو ےک ب تزور بد مارگ ١

 تہ در دسر یکم ےک چت یر سا یاس سنا ا فدک تی راه تالاب ےب ےس ناز یی تس ہما اپر ای لہرا آس لد# روس کش
 ےس یر اد اتو گ تہ ات ارگ یت سا ال ہو تیم سد دوز E رب جو ور هد E روک کل 2 و ی ترے لیکن یت و یش ۱ بز قاب تو ف یک کپ اے رکن رایت نو رک تگ وک فرم ا
 16 رک کف E ی ۰ ۱ ۱ ا سا

1 



 مالا < رہ ۱ ناس ےک ںی

 لیہ ان اج ادرک رم ادر ن ام سم مو لار توں کک( رف پا سذ

 ہد ۱ سوی او تیر چسب دردی یو

را ول شیوه سہہ ص ےک زرت برقا ںی هلن عید دات اف تی و تمارگ
 ۱ گ

 ام ےہ ناشر نهج ت سکو نان ثحع | باتو ے سر رگڑ ور چ ےک نر

 جا ک مم نام شیر سرو وی رفت کہ
 ۰ رم لر تب اتے بے اب فہم متر رس کروز ےک ی ! دار وآ لوس ارم اہک سو 1

درا لرز شنا میسر رگ نا کس دی اب 1
 قر ےک بشار ترکان ه

 لک وسار ف ےس ولد تان رزرو یلاعکا لا تیتر و تیم ایکس تساوی

ZINE اس ید نیر شا اشنا لکے | درگ
رو و ر فرد ضیا روا اور اس تلو ی 

 ما دال وتش رم و

 ۰ ۱ 2 ۳3 ۶ر 3
 5 2 سج ۰

 77 وپ الر ےس ار ےگ یکے روزے ندارد رب یو تند سارا کروز اب آب ےہ رھپ

سا یک وم شرراا ظن ٹوک کرک
ادارو ا ںی صاف اس نر 1 وی

 2 شرو 1 یوزر او و 

 نیم سب ٹو ا ںی کیک اف یا درک وڈ یساراڈر کٹ وک تی ری کب ےس
 لیہ کک جاشکردا زور ےک ا ےن ادب ےن ڈر

 کک ےک ۱ ر یس رم
 نوک

 بست سی سو کرم وسواس تارا اگر یک

 مضر اے لو ما لا بر تحول
اب عاص لا عین یوم اف اد تفکر ناکہ ےس ترک یو فک لو ےک

 نای

یر با وام بیت بگرد ی لر زرنسردا و
 رسا ت

۱ 

 ۰, تاک مع یوم ید ات تام وار ز ۱

 کا توت هضم شمیم کیا تار
 و کم اموت ار وقت کا عر ع ےن درا کون ات روس سوگ اف

واشر کش رب« بسا ین فا اور زابل
 )زا سیر کو اہ اسس سین 

 قبر افوط الا ند یس اب اور زامچردا الور اوس ار فاو سیب س ںی کاور لر ارگ

 | داما تا( یارو حاس نیت اش مر ییہ

 گذرے ربع لا پح روا بال ور را -: بماوک

 هان دون اد زاوآ ی E الطا کس یضافت ید قروه ترنم را تسف

 تو و رحاب گئ مل بس ین ا کوہ رشک فط باکس تر کی رش سی

شفت ےس وا تش. ی او یڑوفخ
س اد یارک کت رزم ےس ں ولوم ہے ٹال تی 

 یا ےس وہ یی تر

: 



 E کل تاج

 ین

 تم هنر ڈک

۱۳ 

 لا ر تر و ات نو ترک اد یگ کیی ناو ردیف هاش رفت ۱

 گير ترسیم غار تی 1 ٦
ETلارا ب لو مسی یا یل یی ددا 8 ۳ دیر 41 ۲ 1 ۔ےہ اس اه اسر طیب 2 لا رر س اک ی کر  

 ۔ےروممآ یو کیر ےس پ آہ ڈیم یبلق فدا ات اس کیک ند یا - سا
 رو ی تارو ےس ریز فرو مغلعجاررهبلاو عمساپ قحتو مه نری: 7 ِ ۱ ار داو لاو یوا قوپ تلاع کس ارا اد اڑی آم

 یہ تا لنز گول ویکی کس سو تر اد یر جلد یب سید را
 سر نیز. فن اش لادن نا نارکد ہنس اوج. دا نیاید قید تسمه کم _
 7 ور تساوی و رپ ار ضر نازک فی ھر بی سیب سم
 رز ےک سرد یا اہ وک ف ت ص رق ست ےس ایت ام س ازم ےک رک فک فیل موت ودم زوررس ںیم یدار تک رز کیا بخار قام یت ںیہ سنا ها ضیا تام تر یر ٤ لات تمدغ یر بتن امین لعاب تسص)وک

۱ 
1 

۱ 

۱ 

0 
۱ 
۱ 

 ۷ ا سبک ررر کب آڑ یے اگر سا ےک نو تارنما ےن فو تر ۳1 5 امڑ رکی رات تی اص شاد ١ٹ ام یر بق ترنم ےک یار عراد بع اسلاو ےک ِ رک ۱ ؛یرا رباعی ماش 3٤ ) ۔ اول مواح فض ار تی مد سارا و بار ادا نیک کت مو و مس رپ سوگ کت بک یز ےن پاس گرند ای بیتی هام کس ال کپ اھ هیات تاک یت ریو بر تیبا ر آرا ا 1 زر سرای ایرج قلا با بح اصر ارقام هستش تل نا ےس نرخ ابرو خو ۳ ۳ رن ٭* وه -جر و اک ۶ ۳9 :

 5 ۰ 0 || تسرد بارت ےس دف شارد ت ابرد ٹیداما لک ر کوا ےل فا زز تگ رب ورک هان اس ور بارہ ےک ۱ 9 ۸ ۳ کار ا ی ارد رو تی ضد کی گر کت ورک بسا وما میلہ ار تقی ات هدف سر در تل رکا اس نر "مک یک سے یس ۔ ےک ں یک کت ریز کب تک اش دوم سا ےن سام درب
۰ 

 ۱ ؛ یر امہ یار یکی راومز ا١ هر اکا لام یک انا دوا کر تا ا ستار ا اکر کا ےک پ آد قد تب وک فسا سارک انس ےس تال ےل ل تو 7 (یزنانب حا لیتر .ےارکےنم ام یر ایک کپ کا یا رم ۳

۲ 

 ےک و ا هر کا یک رم



4 

1 ۰ ۰ 
 مر ی

7 1 E 
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 کس شکم ہے|نصاص برد یم کو ام اید ےک ناروا ےر یم فحش یس ۱ اکو ارش ٹرک سیا

2 
1 

 قم ببر کلام ےھت بدر ام تپ نإ برق ےس مو اگ بتا

 نال سے ںی
 ۱۰ ےداع تالرگ ےس

 بو اپ کت الم ےک ںوگزبرکے لاو تداع یک شرف سم وک
 ۱ eg ومرور مو ما

 اپ اک تشکل لو شب رفع ورز مدیری اترہیا دلخ نال
 وج

 تے ۔ 'لیورالہمد شپ ٠ چ |

 | ا سرم لابی کلام یت ر سہ نیرو ےس م بعد بکند
 ۶٢ گیرم زا بمب ےسو رد ین وتر اچ نا کتی ام

 قادر شد ےب اپ کاک ب بام یاد شاپ ےہ هتک

 | ب نرم کیا ای ےن ےس رکا ےس د لب کنگ ور

 ان برات رضوی

 کت است مار سد مع تل اف گر

 ۱ هجا یو سا بک اوج موس ةت زلفو ال ناز بمب مس کان بج کر افر نیک

jامام ےس لنکس پآل ارب ولسی لم ام اکے سسزازخا س رک اف هد و مپ ترس هیت 
 | امر ک زانقو یس ںی 

 ۔اھڑ ںیم
 جال 7...

 سچ تعجب

 ےل وار ایک کک یہ ںی دخ رق شد موخر را کر قیا ڈک یہ

ک اروا ےک سا تک شب اک (ASIN ابرق سدا ےگ و
 “0-339 ۳ رپ بس ےگ م

 ۱ لاد لف نع د ناش ن ٠ لکن ضمن قعر نع

 ۰ و ری ںی سالک اسب ےس ناز ريز ید یک مون تر الو یک اش وار

 ماهر سومی نا کم ی رو رنو کر ےل
 کوہ ولد جر هم بشار زر تیر ابرو بام پز

 اکہ و تا تر رر اوین و
 کپ کم کے کر رم ناک پر یک نا هاو ک

 | 7 کھ ےک ایر کی
7 

 1 بد ورد ی و اش سر پروا رد ےک نکرد در
7 

 13 3 ۱ ہہ تم یو ۱ ۱

 ور ۔ایگو اہ سیار
 ۱ ۱ ۳ ۱ ا ۰



 ۵ ۱ . نیم 1 ۱
 ۳7 متيزيلا دارا یار

11 

 تیاورلص |
: 

۱ 
 1 ات مج

۰ 

 زوم شوک یا یاب تیر ۱ 7
: 

 ےہ نہ سوپ سسا 7 رام الو یش ۳
 سا قید شون اسروا قوم دراو در یفیکب گن ارود ےک در باما ۱ ۰ تک

 چاپ اکہ ادا کریم یاس بام اع ےس سا. ما وم انک رش کاردانی مه مرام یر ےک رب ےک ےک پچ زی خرد کی رضا ا هاب ین یو بحام یا ااا ایی رد کی حا جا ےل رژ رو تا عار ول سرد ےک ال ےس نا :
 (۲۲) داد تسشورمور راس راب نب جاہ ی رھپ لاس ۶ ۰ 4 و مر ید بسم یی ضبط ی رگ با ۱ ےک دوم ل اور ت ام قلعت رام یے راہ یس را. ایگ 0 ۱ ان کج رپ انک بات ابد ۱ سی مہر پب نشر انف ترا تشلور یم ع ورش ںیہ ےگ نک ای ان ۱ دریا تا ار وسر ےک اط یش وللا کس شف چی قلی ےس سم تاک بنک ا ۶ مع 1

 نور ےس از ا رک مادر ا یز, نواب بہ
 اسب ےن تر رم یک اکیا اتت نوم ۱ مي کراس دام مامت سر هاو هر ی ٤ ۳ ںیہن یو ڈرا ی ےہ یت او زان کنی سود rds دا 7 رگ ۱ ایج ۱

 ۱ رول یک مع روا خاک ۱ روان ی ےن ںی ایک 1
 ۱ ام ںیراشر ی اناس ںی نام مج شین ها اک شیپ ںی گند قی اکر دا لو اررر۔ ںییجاممل کہ ورد اما کس نم یاس لا ١ بہو سهراب ےک م الا رله

 رک اک مٹ ترک بج اکمل رجب لاس یار وا ےس داب ے هر یر نی ب حا یباحا یم اک ا. س۱۷۸۱ رک رم ےہ ناب کل او تخم کر شا حر کک ہی اض کالا اتش ںیہ ۱ یاس هیون 3
 ۔ ےپ لک د اا سیر: سورت دات نم بال ہال ما سا اھکر نت ماق ر یر“ بج کوب ہہ 0 و

 1 ي

۳1 
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 ارال ردہ ناسےڑہہ

 اھ7لگظبيڈےنسر یم یش ےس بانگ س کو کار وک می یا اورو 2
2 ۱ 

 اش ےا موج با سو مک یل در کیٹ هلو ورور ولزوم بم جک

 هم وہ سد دم ام 1/۳ چو گرا بحا منم کان مماررر یں سنت اف قا ےک تم اور ی یافت

 . یر وا اوج ہر تہ یہ ییا: ےک بنک را وہ لوکل ا بج ں ید ِ

 تایر -رارو) . تافل ےک وزامن ںیم تے یار کت تاخر وصی ںیردرب ا انک ۲
 | سار ر انف سی رکو جر تام رطوبت قلرط ۱ دو را ال

 مم ےس بہ ےس رب نت یم تم ںیہ ٹک نیس لب

 ۔اوہل کر لاد ےب بس کز دالا یاب

 1 صاف رح تب اس یا بک ا
Nلد د بم ما تم لارف رج ںیم ساق ںیم مارسی | بول را  

 ۱ ہو ںیہ رب حاص یاو قات
 رد سس ےس بای یل و وری هر اب لاری زی سا ر 2

 0 در ات حق
 1 2ج تکه  تارابکر کز اروال انشر: تاظفر ےک کر ںیم ےہرشالفر دار سہ کت شلو کول بنک
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 ل ام ورک تا کہ ےس بسا اپ یم 1 )بلا عز تا قام ادا اغار لالا لو ر رکا

 اع ےس اد ہر کل ا ےس ں ات ادوار دعوا و سیو ِگچلاو کت الساردا لس ےک الس

 که کور نگری یک مکس یی
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 ۳ ی. جرط یک ردد ےس نا ےک ورا وانو ہجر ےس یب تل رار ت اہ همت

 سبقت بک تبع ےس شی یتیم

 ملل ترا اتری مڑ تا افر ال موقت ارت تیک اش یوم وم بسم زا ا ۱ ظن ےک تدان من ادارہ شاکر گی سس تاک لا رتن ی فسا 2 ز سام ہوکر با دام شی کفر روا کسو رہا سیب نا ت سکو قت تالا مارے ال OT ON ا
 تسلیت پر ںی لس هراز رکی کراس SKE فی ESL لا 77 راگ ا یت یب تامل ےک لا اتا 2 0,
 ر ت درک اکرام کر پیت آت ند سا تحول رکا دس کیک سما سا زر سا اک اس کل سا ھم دوا ھا کی یت لاک
 کت ساکن لاس یک صا 2 مو 42 ترش یا گس یا

 یک ا بس اد ای و
 برش تاک کم ییا تل اش تاخیر لا نم اگت باچا ےس لد ران - انا ےس ا یی رار ےس املا. 71 ۳ مر طس

trapروی 1م  

 جج
: 

 ۱ ےہ مما ملا بحاص ناس اد ءاشدار

 ۰ تارا تماس الو عوض پاپ سم

UO Fj N 



 ےس تسمیہ ےہ فا کے ٹو

 وام ترنم

 أ ی ید ےک وقف شم گیتار ےک پا 7 واک

 | کرکے تستر پاپ .ںیرےتر ایک آو نامو توا: حرا
 لاس قیا تیز يہ گنجی تلام دمار ےک ر رک کچ ان ساکن لت بدنام

 7 7 ھ7 اگے ب۔ تساوی زاری اعم سیم جز. نسب اي ا یس یاب دان اچ یل رب -
121 7 

 کت سس لا ات وفا ےس تز یکی ی کتب نام
 ۱ 1 کک ارم تب سر هرکی اي با سال و تیام اکانت بش

 ا تماور یه رلاو یک سا تام کد سیف مشایی ار یسک اکی اکے سنا

 تم سیف رم بخشي سپس حاج يا راس رج
 ذکر ساک تگ فايل هر تاک. سام کسا بشم
 1 کک ںیہ قتل اساسا لا ترس

 | لی مر لد هاش کد ہوس نات ےک دیگ ٠ رہ 7

 نی اک شاد ريت کسر رای اتمام
 طه ےس کک تب ایا لب ا کت عا لاش کما نیش کرا کن يک
 7 ایده اس سرم ام ياد ی ےک لاحت ن ام کن لوڈز یل

 یل بم رعنا, يا رام نل شر ال راہ یش کب حام بام تحت اتم

 ام کت ئی تعا واک اسوہ ےک یو ا سا لیلا یاں تردد خم یا زن

 سس فقر مي ےک ادوار تتح ںؤداب نال میت باوا ہا

 | ۳9 نین حی سا سو نمایم هتل مسلسل الہام

 هما تی تان دا ی تن ک اکا ی دبد کک ۱

 ترم رام الت ورس بما دي آی ںیہ ےس روا ات کنار اسکن ا

 کاوش تار سد یا شی یت ی کسر مد بابک سي
 اشد ا اک یا وک کک اا د کاخ رک کتک یاس ےک ناروا لاک یک کاور ےئل تہ لورا
 اےس ادد اکی یک راپ وک ل داکار ریس لر تیا یی ب عهای اشیا

 / توا ےس راس کم تم 2 لای روا اا سا ہد یر عالطا یک شاراب جام یا ال بسا تک

 | لا يا کسي اس ليگ نایک ضامن
 1 E رہ ی چت

 یل رو رو م اظ یاس 5 1۳



 تو زر اہے لی زيرا هر ی يک ا یو نکس زین جوک ا رس سو کر
 دن ت زس مناسک ناک ما ےہ راہ سک ےھت ات سو بت شنا کیک ی ۱ رام یاسر کک ار ٹرک کیک لم بحاص ترص یا کا ادد کل ای ےل یک ا کر کا مت سپر اکر کت از سیا تک ما تم کس اک تل نان ییا ےن ال تست اکسیر ال درا گشت کل یے ا الا کلا ٹو 7
 INDE SOS A شان *دافاک دوا کود ال ریس ین لت یانگ ور مرور امگا اپ سیا اورا تم گل اس ا
 ٹال ہک یل را ید گل تا گم تی لرککے ام لاا اش 2 ۲ 1 یکتا لر کپ لباد بست فر کش ید یک رت ما ارگ بشم قر کس یی ١ مربی لر تک نی ا توا ےک کش کا لک لار تا دز بح ام ساناا ٠ هستي کرہ لون یو تمل ترس یک تست
 کت يا رم حاس یا تح ۔ تع نوا ا 2 7 0 را تست تار بقا

 ا اب فردوس ر د کا س نیا اتم نی کا ییا / هست قو سی کیل ریس” گا نادا ےک جب میر ےس اورو ےک لیے لب ۳ ۳۸ 7 کما 2 1 یر لی لاش شر امہ نا کیا يک گرو 0 راه ۱
 یک شود کد ںیم اک با مم امگا کاست تي يا

۱ 
 ہر 7 ۰ یس 2 ہے کر گہ رپ نور رالی سس ۳ یم یىی
 کے یب تاک تن از نور واز ےس ند نو رت اک ےک یی مد تبن یب رد تس ابا ۱
 ۱ نم کادر راف تقو کت و اک لا شال ادب ُ

 ۲ رم ارم رم ۸
 ]: ایام اس ۱۰۲ ص تک ۱ ۱ ۳ 7/

72۵ 5 
 7 را :

 ۔اآ سیر رض تر وا دد رک کرلی وا عاد باقر ۲ 7

 زمہ تل یس اسم کت ساس ےک یم ترصرا یی ف وا ساس یک ات کین چپ را لیلا

| 

 یی آي کیا نت اس کی ساک بو

. 
 ا کا کس کل



 ھو لار ra لاسر ںی

 طبس رپ بہم اکہ ہم لدار وہم ںیئاادناویم ےسیز ےس فل یکں و اوا کر ےس یاد ماف تب اي
 ۳7 اف سو کل لا کن زیر کی لر ا یل ت دام ےس رک شرب تدارک لا رض یىارلا

 انب اس ےک سار یا ےک ی یک اوم رک را یاس ناشر ہت ٹر یل
 ۱ مت ما قیر تراس اس باک گر اب اات کت نس ایس
 ۱ - جرات رشت دیک مرچ تسنیم کس رواد ,(AIA اردا ڈےڑل

 ۱ ف الخ ےک زم بو یک ںی اک TT ررملا اد ا ےیل ےک ید بتانا ںی

 ۱ ۱ کوا ت قد سار دا کا ادیان ا گناہ

 )وتو ما تع تا زید ہد ںیہ قارا ےس راز ا یر سا کبیر کیش ھا غم ازکم ان
 - هلاکت کر سناس ےس رک بادها اند یہا كا

 اتنا هم تیز کن و يا کا تط یگ ناپ رارززاز زل ےک ہیٹ سم ال تاوقار بس

 زو - رسما کا
 تی

Spgs ار ہنسا رص نا ںارضزا ےس اجے ام 

 : دین وا قو ايام یا گمان لک
 ےل سوگ دا یارک واد دريايي کس ترا یک حالم امار رندر
 ابا اکے بشارت سد لب ںیم داد کک اک یاس ت کک انکل ریل ط سارا گلم

 ےک اتن رت سا ب مات دان بام لا سس کک اا لی
 ۱۱ تی کان زياد اپ یر دخ سرک تن کاپ

 : 2 ۰ ۳ ۳۳ در رس و م 7

 || بیم أو وب یا درہ ریسک ترور ی ر دک کر وتا اک یل قیاس
 وک 8 ۰ 7 و کر رےہ 3

 م ص س ا رویا عسر ارد
۱ 

 ۱ ۲ 20 یگ ہبہ ےہ رو ور ا جر ب2 0

 | ]میام یی رہ ےس وتی ےک ناف وا سی اور لا قی ڑ وس اروا فارس كے ا اف ینا
 90 2 ۵ 7 ںی ا ۵

 + ۳ ۰ ریپ ت ون یو ۳ ۳ ۰ 0 ےہ 1

 ١ سو کے نر کب اتو نزاع روا ےہ رے کان یر حسن رکےن اس ھر ارام نا
4 

۲ 

 ۳ ھر 2
 تم ئ9, 2
 ۱ ۱ سل تن ا بد وه تھ

 أ :راصں ایم ےس تسد ین مل ضم 7277 ٠

 7 لآ اظ فا رہ فوت رے رک 7 رح سکس و قر ےک ہہ اک رس ےگ اح زن ےہ 21
 ۱ ۱ رو یر ے الا رم دا سا رس ف لاو ےس س حی ن رر تي ےس ی ناک در بر ھ۲ 27۳ 3

 ۱۳ لن ی بس ین ما
 ء3 ےک رر ا ےس نی زعم م ۴

 7 1 ےک 7 727 7 ےک ا ور رخ 2

 2 ا r a 2 ا ےب ا ا سو

| 

0 



 ۳ ناس ےس ڑب لب

 ٠ تہ یاس رک لوک یر ام : ۱ ۱

 دمو 710 لو ملی یس ی دپ سا ۲

 ) Ot نار

 9 ر ر و عسل یز ئ0 رے ٹوک تست الا ار وا 2 لر رب لا

 رے ےک ےس لال یا ۔ےہ لا

 نا تک اتا لس کک سد حرط سی
 ۔ ےگ ارپ ایف اس کے ۲ی ب لاترد

 لات لنز ۱
 ۳ 2-7 حد اتکا لینی. ٹنبلپل اب 7
 ےک ناک ٹنطلس یکن اسود سد نر سیار د ٰ

 ےب کد کک الاعور سٹی کان 207

 نادم تو اک ا ا تو ک
 ۲ ازواج انت پار رعد تک
 ےل روا ام رابتر تسرع درس يا لات حل يب

 تم لوا ۳ اک

 سو 71 کے ےک شیر ڈال ددا

 اب وم سا تک
 دريا 2

 لدا مال 2 رد عين رانا گیر

 ا ما یک لام باز حرط سکا رر زن اش دہ ییاذزئارود نیک ار 7 رک اروم <
 لس 7 اد کو

 7 ے نا اکر کک با »ب

 ےل و ا کا در ۱
 کر رگ نا سیا ےک اد تر لالقسا تب حل ںی ey کیا اسا
 هما ل ڈک کسي کن کل کل IIS ات قر ساک
 ۳و یاد يکي يک کای یارو اپ دا ںیہ امور زوم سن پل اد
 سک وا کرک زس ےہ نیما ںؤز لپ نا ےر کئ تنا رم زی

02۳ 

 ےل ترس سس سس لیس ست تام یے :

۹ 

 ی فا کا ےک



 تا ترنم زر ناما ے سب ںیہ

 روا دبی کمی ناس ےک یورو ےب تیبامئردا ار اور گستر 7 اا رالعےک بکس کر ہے

 ای سکے رہ کہ ےس لا ای کس نگر او ایک دک شک ا دی الم س `
 ۱ ۱ ۹ هس رکا

 رار یک کشف
 ۱ 7 یاس, شان ا

 بوسه پس جت یم تگ مدير کا اف
 | یک رکے ہک سس یو کر کک غم و روت میسر ھی اہ حرا ود
 ارن ےس ارد له قت اص تلکس لمس لاس 2 2

 ارادا ید بجا یاران جک لا يک ی
 ۱ ۱ 5 ہلاک شرم کس سرا

 ےل س آيات ہک کلک ییا
i 

 کے بستن ا یھی

 ےہ 7

 فال نی سبد ٹیکس ار
 ۱ رام ترنم 6 دددڈلع یخ نار شاعر لٹا

 ماا
 تار تی ۶ء۰۷

 و ۶م و سوک یک ر ی یال

 رپ کید لاک یے سردی و
 ۷# امہںرف اصل راسخ ساک

 کاتب ےن رخ کیے لوڈ بب ر ۱۳

 2 تیک شا کیت دسر یا ہدالعیکس شی یکں برگر نیکی یا یل ےک س اردااپکم ا

 تیم ئے ےک ےن سم کتک بل رکنا بیخ انکل نا تی
 | سموم ال و سکہ زا ره کبیر لر

 ری از ۱
 / مگس اروا ورکا ہد اتت رار رسک و لل کار ا گوخدززے بس

 الری کک ارت سلنا ن ابرام اٹیک



J 1راشی اعبر فل ان ےس تقالطدا تی ها کب ان بالنار وانی ۰ دری  

 ۳ 2 ےس او ما ےس ولس ما تے ہے نوت 7

 بن هر او ۔ ےس ا اهن با بس ۱ 0

 ماسه ی العا ۔ ام تیبا
 ميل متین دل ملل ۱ ۳ ۲
 راستا ۷أ
 ٥إ یتا -رماسوو بینا ٹن ا سرم ۲ ۲

 9 ا

 ےل سرے یا ےل ا ےل ےک راز تی س اتو یکتا ےک سالی 8 ٹک ےّسٗسا :

 رر و ون تا وا انک یوکے کریک وت ا

Gk ° 1اب ل رال | سس اقا ےک لم گرا ات لا ت  

 ۱ اذل یر زط رزگار ٠ ۶ اے راے ۱
 .ےہ اوم یی بے ا یی ایج ہلال اک و لا س س ارے را ۱
 7 احاصيددا لک سد 27 اا ےک بعضا داو ےک سارا ہن الو ہتسم وت سالہ رت لب 7

 شاو یاو مو شب سی ات ن ناسا کت یاب انار رم اروا اک ت کی و ےس تد
 رش EE EAT ی

LILقم فا ںزاصضزا السا ازاد نر کے ئ رک انب  . 
 و ےک

 کتب با یس ےک لو لا ےس

 رازآ لس یزپتم تش گنی

 ۱ دیا 2
۱ 
۱ 

۱ 

 /مولا«ترش ٠ -._۔۔- ٠ ۳ 5 ۱ نامے ںیم

 ۱ لا ے ڈرا اچار ےک سا لب ضس E 7 7 6اسد ےن ےک

 ' ےل اکر کپ والا رن یر زرا 0 تیزر سال مس رو 7 لب هیت

 ۱ روا لم را تشکل دار طا زنی تالا ناال 1۳ مناف ےس تیبا لا برف ۱



 وفا یم : n نایب ںیم
 تن کر رک ا تر اتار وا لاک عا نیس ٹ لوا « یالس ازم: ثععد نت گذر اظ ا ۓ
 زا گم بش لب يا يا ےک فردا تینا کی ول
 | لر رکن ارم یک نریم اتا یک زا نر رگ اس ماوس ںرتسکل لا ون

 ۱ ےگ لے ےک ا ےب رار آیت سس ا سٹ شا کور س ا رو ۱

 زر کبیر تا تل ی یک ایم عاد سرقت پر اف تر
 نانسی ا ۱ ےس سا

 1 رک رص کک ایل نعد گری ساو سرک تن
 | کمدی سپ شا هل لا کینہ کر ہت دم یاد ترور در لک قام نان رد

 ٣ ےک ساکن فر وکتور ترم سنی رشت یر ام این لان ںی بے ند

 1 ب902 اد ہور گرمای رگ ریپ ٹیپ ں ادا پیر ےس تماشا ف اص سا رو رم سيفا ینتگاسا نک نا تلاوت اما کلا ب اتوب کس توا یر یا ےس لوڈز

 ۳ رول یکب جت کت را نا هد ہراعلا اور وا ےک وہ جم دا ےس تب بکرا سا 1 ۱ ۳ را لاک اتم

 ۷ ےس بسا بل تب محاصره تر اپ ےس بسا اب فاسد سا يا نیل ON ست

 ے 0 برضا مایا ن گام اس تر ہیک س نیو تب سید کما ا يافتن
 ۱ و اف هایم ترت ےس فر کلا سم یک یی

 ۱ خيس سلف پک لا
 ان لس اش یس سر تالا ںایاش

 ۱ لب بیم اسپم ےس ما بیر اسان اکو اا اب و وکلا یی پلا سید کرہ حر راس

2 

 لا تم لگن زر انم الرس و مچ یا اوسو غلم لا ہتحمانر اک او اچ کک الع و 7 ۲ 2م ون 5 7 . ۳



۱ 

 ور ۶ ۶

۱ 

: 
 ول (* رر

 و تر دام رس يا بش ناکام ون ید ہسی فرم تا بینا لیبی نفر فا تیپ لب ےک تستی گيرد تست يا لک مر رش یی زن لاس کس مس | سورس بص اس کس یو رس بصارت 2 ےب ل اراک اردا ےل کس ا ام رمی ا گی مالا د لا دف الحا ےس 2 ۳ یورو ٦ تکست ملا رج مع بک اه جو بح ںیم بانه وکٹ یکتا ساوک ےہ کک یا یر رو یر تایم ياد سام ۱ ال ای ا بسم ا یک با اک سا ےہ کپ نیو نہا نیا وا تالا یوزر سرد نیس کس مر عر دالرو رگ ین 77 یم ۱ ارم مر نا دن ا رپ ہوم بیام یی | ما ہو هل تم لرو یس توکل ہم کو تب کما موس لای داس ایں یس 2 اے ی لخت بے رازی تل سا یک بل ےس ےک 21 ریہ دي ترسم كس یھ الوم نس دا درک وڈ بشلل ےہ ما داوای یی املا یک 2 لاو ۱, و ال رمز ر ودرس سا صا تل 2 ام 0 وو تروریسم زوال اٹ ص تا ا بسا ایم ام سے عد ۱
 یارک نا رم ا 9 طي سا لی نا والت بک رہ نیک ںی ےس 4 یی بست ۴

 ںی اللہ عرطرش : رپ ٹری یس 0 با ۔ےی فر ی تاک تا نزاالسرو| تر رم یب سنہ سد ْ ب رسا تیپ کد یا سو یوم زمرا م ا :

 زا ےک ےیل ںی تام ن السراج ںی اج امت شک ا یبا ۱ جی يک و د سلم ل ار آس خیس شی هرم ۱ u 27 ےس بل 72 اروا ن رسا سینا ۱ رانو با نسب سا ۔ےگ اید لعل روداد مرکو ردا یا > رن ور م پاز دم مکے ی کتاب سل" ۱
 ا مبل ںی یر ےک دریا اپ ید تیک سا 2 ۶ هر راک ا ا پسر یی : زوال ےس ےب غیا تی ےس کد ےک فور درو

۱ 

 ۱ اپ >



 ا یاس ۳3و
 : ا و

 ا ۱

J4 

 موج و وہ

 تأ سد يه روس ک سا دوا ںی یا یدہاہب میس ا

 ر اپ لر ااا وردا ی اپ لام ےس رسو ےک

Iےس و زر ےن اک ود اک ہک ال وی کے س یک  

 ےس وے ارت برد یا ےک سا: سا اسب کلر شعرا سود وور

 01 ناله کت سات یش کیل

 ثعہ بس اظ یر اد یل ےس مو یک پنیر المعار تدر

 بنا یا نر وش ازدا ځا یک

 و ایچ یی ےیل اچ ینا تیپ ل زلال م تی ہک

 یلدا ےس ار تے وم اید واک ۱

 ندد کر هم سم سک بسحاص بست

 رو رد یررکے سا راے رو رار و گر لالقمن انار نر
 سد ا تاک یو ۳ ۔ے نار اپ ید کی ا ا سر کا

 ٠ ئی کر مد 07 آں لوازم عاد گڑ تا تفت نمکی دارم

 7 ںیم هم سا لوا سیده حس بول يا سر
 روا تعا سوک قال ےہ سید را اہ رش تیم ںیم

 ضر ود کاک ا ںی آسر تادا بال لر سا عتسوز

 مس کل مے لک مک ہرلم ار رواش لیتر

 ها ادکلن نا توم

 ےک لو ساغی ات س سز ےلاط ۵ 0ظ ارپ رام

 ںی سی ارا بلب تماس ارايه هستی سا | دا ۔ںژیھار طیب < 2170

 بسر زپ إ ےسہ ں را ار ےک اد اما بوس کل در تس سا شا .

 قابل سا ار 77 بت کر ۱

 دد یار داود لا بک طیب تر

Ns ۷تراس ام لطروا ای اا  

 ی زا هم ۶2ھ ےیل ےک تمنا ہر ایگ نا ےب

 مدا فتح ےل رانا تام ےس ی ف کس لادا ےس
 رک شف يک سرنا مس ےس لا

 : لات تزس

Uu ۱61167۸1 ج- 

a CEDا +2 تمیز بسی  



 و مو سن بسم یس ہے ےس چ چ رد داس

° 

 روا ےہ ےی سا ٩ هد ٩ لی. ما یف باس انا نت
 هر لیتر انا سیر ایک کس طا
 رز سشا لا إ کروا سد لا 4 ےک یا افرا ےک ےک آنت

 روا بازی اور نام 7 رز رکی ترک ناپ ت اا ا
 ۱ ۱ لا سیم تلاع یراک هک برر نیا ےس ارزی لای دادید ےم ےس بید اہک بس شام

 ار ارگ ریدر يا رسا دبیر یک ای ٰ ےس یر یز ےک یارو خم بیت سکس یم کلی کس
 بار بس حد هیت تب وی بس تام

 3 -يبلیتس+ رو اف بلین ای کد ا بسم بجا پن رت تیم کس نک قت بن تن تی تدا
 ما ےک اک ےس الد تب دک ام ساکن لالس سیر سا

 ٠ هرز اشو نادر یکم السار شنب نر زیرا بی یک کد ساکت تیام ف بس ادد نی
 اسار ٠

 ترکی یی سونم ہر لیک را اسے ایک ئل سبیل اخوت کس”
 ٹم انار ٹتیلنو صال سر 7 سا 1 ر سال ہے رکج ہو

 رگ سا لاا کل رس مچ لس بیستم حق یل لا راے ور کب زعل الو ردا ہیلع اتم قر تروا پت رح یک ےس یہ لک یل £ سیری بتدخر جس تاحال زار لی سراب ےسرود ےک رت سار اسب ساروا 2ئ27 سرا ایا رکی مال ۱ ام سی یر یا وک اار ات ت مس باک ۱ ۱
 ای رد ۱ و : سم فر اک تیزر را کل اش بک تہ رک ش

 ]0 رھا ےہ تھا تو رے اب چت



 ایا ںیہ

 دز قاخ ےن سر بیت ملل اس 2ے تہ ےہ

 ۔ سیہ مس اد

ںی ٹک ت ارم ن منڈی رےہ بصح اص بس رر یر ارب اردا بح ام ری رام سس
 تم 

 ۱ جنس ی ےک ایکس تعال او تر

 ب تسالس تا اه تافل عم تنه تاتو 3
 ۱ ۱ ےس سیر عم نرم امن

 [ ریڈ وا تدب ۔ ےہ ےس ڈو رر اھت ملتے بارو نزلا 7ح الاصاز رر

SL e 
 ہؤا تالش کرکے ہریصا

ر کئ نا راق اال مے ما مطب گز
 7 الخ یم ت

 7 و کا صد سا لا بہانا نس ۔ے لارڈ رتی درت لا

 رب کے یہا یتا عش یک ہر عی ۳2 اک باہ صل 1و

وم عم یلا۔ ےہ نا رک لب یر سا وب
 لاش ںی ور ی

 پک ال ےھت ہدط نال یف | یک ال دلاش لات ا تک

 هللا بت رب تمہ ار لم و ےہ ار ےس تز یے تیبا دا تیرا رک

oےک لف ںی مالا گری  

 دل ان بسم کودتا اشا ےب سیم گیت

ا لکل یر کک بيت لس ایی
 ارق ای انشا یہ اد تیل اھت اقنل

 کا قم لا اعدام لسی کس مہتلا حنءاوم

لزوم ت ترص ںیم سرہ کک س اغ نیک
 ہک ںیم ےک امرت ےک تن 

 وج طلا ےس آو تیار کس یک بسا اور

 تے ےہ ارباح فتوا ۱۳7 سن

 پاس نشد اھڈ درا یر ستہ 7 ا رسا ےس ں رھا تت ااا

نو ی مضر با تر ست
 تک تل نت ای ارم باکس 

 “اہ لوح اثر بسا آب ا بسا رت کل اف دارا رگ.

 ( بستر



 یوو لا ترض ۳۹ سجا

 سیلاب دي یک طیف روات ناس ےس ںیم ےک عن اسم نادر

 نہر قج عاص ید اپ ںیہ لوکاں یکم لپ نوه وا لںدراثإ ۷ کسایی 7 97 /

 لرن یی ہں اتسکزبہما کک 07 0 اڈے اا کہ دالدا ےک رک رک ت سع ارد تسع جر
EDرز بیش الغ السار وا ۔ ماتور ےس لوس یہا ن سند ۶ ا ہے ن احاص یدک  

 تاوتاو ات لا ہد رک زانی اپ ٹا کس ت ینا وع لیپ کا ا ادا 2 یرازآل د یا

 دد تیمی انار ٹا رس یک سا د میس تم ار نا روا و لس طاعاددا ایکس
 ی تنم | لک تی زب سنا نان بم و تا

 با ا کا تز ہم یک دد نمکی یر زا 2 2 تیت ع نت

 کر لس یا يا ںیم ا رس لالا دد کتیا دا ںی اک 2 ی 7
 یا شير هد کا تک ںا تر اہ تال چ سپ ہک ا
 ناو ے ام لاک رت سا رتن : اس یم سی یکم ینا شی نمي بکا لب ہک ےس / شب

 نيم عد تما اور ھم ےس اپ مو ےہ را

 بسم را اتیا مر ات ار حا ناس سس کس ادال نس ےس
 كس منا ےس فل یک ئل ین ںی مر نکا ل وب لی هما روا ا جر ارد
 سر .Gk ےن ےک ن 7 مدار مردم نادل ےس ورب ےھت ییا 22 بحاص سل ا نیر یا

 سا ت زط تب اال پاوا یللاژامسر بت تیتر یه جم کی شو هاب

 7 ا کر ور اھم انار تسرح ے یس ںی یہ اش ںی "لا ےھت رر

 لام اس ےک روع بب الل DI bi ۶ر یر لد بمحا روال پس ام توت را نب سس ھو متر ۱

 ابا ہی ت اي د لی . ال ضس یس ا ی زالدا لد اا لم یس دا سی
 تحت ہا لو سوم گه بش تازا طه اروا 8 9872 لار رن رخ گیس سفیر

 27 وتس سیما اد یکے کپ شی حج یس وس یر ب حاصر ام
 ی ےگ گر بول ہک نک ید کک نال سپس 7 ا افزا سکس یو 1 ئل
 شم تصادم هرس یک بش

 تامر ت یر السز روا ار ںی رر ےل کروم اک رکے ۔ارٹ سالم یم بان 7 ارور لکی ان سا ۱

 ےر ہک پس س اراک
 نا هی سام لْزل ےب اغرف |

 ا  1

O aاے اھ رر  



 نرو لول ات رس `

 ہم نا ےس یم ںی

 | رولات ف للا فرما لو ناپ اش ںی سش شر لادن انب ` :

 ان ید ما رره شاکی سادا ی یر زاد تل یہ صبا ےل نم وک لاا
 ںی اولا جات قرن دا قطر قے ٹر سا لادواایل ہت لت بعام

 ١ ریل يا بهم ارم السا جیت رحیم سا اش نفس تک قرارداد للالسئا

 | ریتم سرد ااومن رش باہ لیک اے ےس ابا ید کيفيت یا سیم یک قی نزا ےھت

 ی ی یک زاس السا دالس یب

 | یب ہرن نصر بر کک نا ہک ایک اوس يا بسا راوی سی
7 ۱ 

 ۱ | 9 ام

 ۰ ۱ شرار انشر يغ ۰
1 ۳ ۱ ۰ 

 سب 7

 ۱ ۱ ۔ ںی دانا ساب یک عا امر یک نام سار ت اف اپر ےس

e 0 2 ۳ ۱ 
 : ۳۹ ةه هي فوم

 ۱ :ي لفلاۃمتبحاص براو | لر اع ی یار ایس ایکو اند کے سیر تجار راس مالالا ومر الع ےک
 ۱ 2 ۰ ہ 1 5 0 1

۱ 
1 

۲ 

 سرت ز4 یف ریا سس سان انا ید بی

 ۱ ! سیکل مبله چسب
 انب اش لگ رے تل ور ےکچ درت سز کم لالایی رب

 ۲ لبا خالو اکی نا اکی ییا یک اش ب دک کی ا ا لی ںی ی شاف ہے سیان ریس

 مک سکس یل بل یڈ بخار ارش لب هل تم اما
 1۹ اکو فال کر سا ساک وش کت یتا خس یم هود سک لس مرمر

 دیس ماوس نا و تا ایذا کک پک المرا

 نت هاروت یک س اورتن یدو فک فيلم تب يا وم ےس ا ۱

 1 لات بصاص تعرض تل ا دک تیا عا اے ےس درد ےس ےب کے

 وو یم مالی با الکتریک یا ےل ور يک

 مس لس کش ملت ی دالا یوا تر الو گرد(. جسد ات عش را رھا سیف مل ا

 | و دکل لی قلا سوا علما ٹی م

 ا تایم تشادص کت تارا السا ا ارم ےہ ب عر ۷ قإاط هشتم اہل ون یی ےک ٦

 ۱ الزم ےس نل یس ھا نا وا ال ےس بسا رم سا ںی ناتتسسک تانک کے رک

 ۱ راس السا ےک سا هما یاعک ید یز ڈک یا املا صحت تگعر نی درا ت سووا بک انس امرود

 ۱ گل یک ےس لا تر تیا خام رکب سا دم تست ا بیس ۰

 / RCI هر ںی ۱

3 



 تا يا بر ست امت ما ردا ایم افکت. مگه هو کن را نم ترا ناو ۷ سیلاب سس ید راي کف تارا کی تم کن ۱ ریو جیم ھگل ب تا بستر ی یکتا تک | ِ اوپک دق کٹس لع ام کب سد سری زا یاب ےک ںئابیعو واچ ںیہ 7 مش 7
 لب ی کر مکن تین بلا تل یاں نار سام تک 1 ہر لاش ناول روا راوی لاراب ناکہ بالا تس کس سس ناس لا حا 1۱55 ھی کک إد ا زر دت کی کے ای لعل
 ' ےل نس نیر 2 شر رشت موم تا ا سی اں پلک ارت نر روا فل برما یاب ۱
 سور بسا ےتانا طی از ےس 7-0 ۱ توی با را ردا ربع سیتی ۔ےئ ایک مس یے یار ام لو استرس اسنے چکے ته را 7 معلم لوا بح ازال او کک م مه " ۱ 3 ۱ پنگ ہم ادع وز ےہ ر طررب ازاں ا گرد یکی ےس ترکی ترا ۱ مم “ ر ۳۳ س 7 -- و از

 لان اہ کک السر وا. رر بو وت یاب سید بحاص لا ڈک ڈرو ی لب بسم لوس تام رگ بس لیس زا مر بحال ار ال تونصتشر سا 24 بعمل تر ارم ت حس
 تسر 2 ٤ رر 2 و ہور ا سا کرا لا گڈ ا ےک ؤالسم نرخ سذ ےک لنک اینک اہ کک خس ا ا لس ناجا ید روا کی کل توپ ار ریڑھ یار پآ رژ 7 را ۱ ۱ یو یدکی

 ت ee ٹراکتبیص ےن رت ےک امیج ل در رمت تب زر بم برکات ککے یک ھا ناله یک

 ۰ تالا تاد یس وا طش ار مدن ود یاس اڑ اتکا راد دا نیش چچچ کودک الا ہد او هل را کک نوش سا ۔ ںی ذاا ب اید کت البد تووکشنکے قرپ شاسی
 ترا کس سا لی ا لر را زا یک سمند ےل 1 ۱ ےس رر اھت ٰ
 افر ایکن ای تا لقب ات کک او کے ڈی رر نی کس سا یر ےک ظ لا نارا اکی ایس بات یک ا ملال دییردددا تقام یکی ر س ت کہ تاکہ سر 71 لا
 تا کل کلم سا کک کرم اف لو را اناج کر و ۳ مش ورود ااا زن الل یے برس يا سبز امت لک

 ۔ے یکے مچ همجزتودرا تا ۔ ے بش بفرع بانکی ل



 و روا ےک ۱۳۰ ا رس ےہ

 ۳2 221 لاا ا سا ی زا کسر دلم ارت در سا لإ د

 . ل نوا تیک الا ۔ںیکخ د ر شاک یم سات ی اعددا اب اما ' تاک اس ےل سارا اک یی سو روات مس

 ےک تل یک وا ای داود ےس لم ید ش فنا ق یے یس کیم مہم شلا بیر ب حا صر اوم مر السال تح
 1 یر علم لمس تیتر ها بابا ہک ارت لالع لا ددا | یش

SA I0 با تخاشنا بس اکی ٹر روس ےک السد تردا تون ورد بی  

 1 اس اص ےس ر ڈار کا خو کم متساز هدطروار مشبک 7 روضاس

 ۱ ۱ را کلہ ہی کے رک ود کا مس لس لس ی اور تا تفد سا

 1 ببر سا ی بح اهر پی تا 7 رمی لر تم و سس

 ۱ لسا یمن ی کر هر خاک دم 2 دی ی لر سکسی

 ۔ ی اھدار اگ حد 2 , هلو
 ٢ رس یابی فر سيب ارپ آی تارک دی رابح

 یب سا سا گز رور ےک رم کیس. ی ےس لاک مس نبات باد اپس '

 ٤ مر ےرکے یب اه سگ 0 ےہ یاد ا وه | ار ارا لرم
 بحری بحال ریزا هل مو الس لر نہ ید رک 9

 1 پد ا کک ان علم سم اتر دپ ےس بیر تن بول لک لو

 ناز ا رم تیرا علا 97-0 ۱ ام تن تسوس نج هی میس سس تا ین

 لر اروم اور پکی ےس زر کت وجد اب فلو ںیہ عت مع بسم را خام ارد سام

 ٢ ۱ ترا کیم تل هتک لذا اٹددیل کسا ار (EA ر ا یس ٹیم زم کیا

 ۴ ببر 7 سر رام نہ رض نار سا یہ تن ا
۲ 
1 

 تبع نت ش بسم

 ۱ تب ا یی “ٹینک ےگ دل ادا گہ ںی أو تارو سرش را سرا حام تسر ولاد

 ۴ رح اکہ یس مسخ کی در هما فعل 007 رتا یک نت لاو کسے
 و نام باد باس قند ےھت پرو شک ب اح ادا ناله باس تر 7 ۱
 ۲ س بام لو Pf ھ1 07 EE یی

 75 بم کلرک تسنیم ۱

 ۲ 2 ۱ رسا نرگس هراس ےگ تر

 ا یہ “گو باجی ےس ےک 2

 1 ۱ ہہ تو



 شیب بح سلا گل ینا ا ےک اخر نج نس رٹ سش سو هر (ارات زعونررےسد ۱
 ےمرٹگراوردا ا لاخلا ےن ما ف - ناروا کٹ کارمل باب رب مه اا یر ۱
 ناف اس ام جی ری سار رس بسم ین بس لا رو مس ۱
 1 را کرکٹ الطاف الی سارا کرت از ببحر ۔ ۔ تر شیما بن سیامک یک سیتی ۱
 ی دا اا اس شنا بالا در شار داو کی رل تسد ا ۔ تن تر ۱
 بج رم مک رک کو ےب رگ نخ رک ۲
 بر مد ناف 1 ہں سم ےہ یر کرارا بنا وفا شم لک هتم راپ ر را اہک لادا ےک ےل ر الراس اک لا یا ہت اھو آتے سرا ےک راک ںیہ ا ۱ یوتاب تير بر پی ۔ںیہ یی مدال ا سس سک ۱
 اف سا یھ 7 ا اس اش منکر یک رکن یب ےک او یاد کیک یم ےل
 ۱ شنکر سا 0 ی تمام ےس فط رس 722 سخت اینک سا جسم مامی يه , ارا هریو ےک کس اف یتا لر ںی 4 شیلا: لک ار ا 1 ار 7 ار اس اا ےل ملال وال لو رک :

 روا ارم گم ےس کر اکی تان ار هکر بل رر ٦
 0 ۳۶٤ و کہ 2 یر کریم هر اش در 270 اروا

 کم و كمر السلام 7 ۱ ےہ یکی ت ردا ےک حر ٹر كر ب ایس اس تیرا رکےت تدل زور کس ل اروا یک ی /
 ےک تاطا کس یاب امر یکے بمص اع لر یا له مر بصاص خرم + زر کم تے ۱

 نا ہا یی مستر وز سم 1۸ ار تشکل یا ایکس اردا یب سرای تم بیم 2 قبتمڑییداھےم تال
 ۱ کس لر یر تس AS باری قمی پاکت دس گا
 روا. سس لو یر ناک ری یتا کم مان یخ دم ےک لورم ہرا رش تل ا
 ےڑ ڈے رمت سز وا ن اعر رت ناس رزان کز نکا ہار سیل فال 7 سم گر دک بد ی ۱
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 تس ۳ نالے ںیہ

 میگم تل ا مال بت

 تیر زک مک دو ےس ازت ضا و نی اس نا تیل شا
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 رس یر یکن اہک گو ارور ںیہ یھ ےک ںی کانو تر عتب حاد ین رم ی یرازآ کر
 1 یک تحت اصر حا صرف ار واوا ودر گردو یوم نمک رن ہں یم وان ارم ترشح
 ۱ . سواد ےس نان بابت فک

 ناز اہک انا مر لد هاش اتے سام ید ےن دوا ان ضرتمیۃاز پار با سلاد کالو تنه... |
 الم ےس لو یدک بس اش تم ےس یر ور لکم الف هاش الوم ترص رت امر برا نل ضاح ےسرارک ےک |
 مر پ کل اس سٹ یا نکالا "یب یز اب سر شر ی مر اذن بہح انالوم تیادپ دا تراک 1 یکتا تایلگ ھم سید وزرو اس یون تیام تم تست ر تسر ایکس کراس مرا تی ا
 ورلاو تره تالون تفکر دا . یک اساس ترک هر کت ایت ےس لایا ںیم ہاشم ںی ۱ ۲
 . کس بحاص شر یا دیتی کردا گہ یم تیز هد 5
 یو و ےک اردا . سکت اذ تر وب , ښه ر پاز هدباق روا اسراپ تمام هرچاب هرلاد 7 ترس 4
 گستر اھت ری ات یول بھا یش : ۱ برگ از ادا الاد یم ت ترانہ یک کاک ےس ' ا هل ار شو رانا رم تز سفت نرو وب سس لوگو ٹو یگ جت ےن کا رکی هد اہرلاو ۳

 سکس سقف از رلاو .اگں ولاڈا کال رن یم ہد اھت ٹو ےک طر ازم ل الفورا پیدا
 ہی روا ار شر بیک ا ہدلاد بو بل خام ی اژدها ۱

 فن سا سرم برتر برج رکاب ان اکو ےدارڈروا ابد ایک
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 ےک می ز یھب ارے انب ارادوا اکر کام اب لا رت یھیرپ باپ ت اصروا روک ا لاد
 را ےس لہ اگر گڈ ان عرف عرب اک رکو روا ان ید ار کل چ ےک ےس لو نج. ۱ 4
 ید گورا یان ترور لر یب ےس نیب ےس خشک نیل اب ےل ےس ےر اھ کرک نی کد 1 مر کی بهتر تیر تندم جنب ترطذ نیا سر همت نداد رم ےن ں رکو ندا. ےس اکر نشر ود ترول یک لوقا ںی نل اک“ ناب ایی نرخ ین ل مت ALL تک
 بش تکو رب تکں ویک (نآژئار نولعتتالامنودوقمتم)ل ا ۱

 ی ی کنگ رہ رفا مپ ید نک رک ام لت قت کک
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 سی اپ اس تل تح : ید نر یر رک بنا یہا ےن پا ٹن ےہ
 ر یر یو ردت ےہ لطب

 هل فشار کیت رو 2
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 4 : اار زود ےس امن تم کا نا لو وا
 ِ ایک اکو اند جم یم یہ تیلو ےس ایت کلوب اکہ آے با

 نوت رام حا ںوما ضیا ود کر رم کئ امت قوام

 : لاف هر و نر لوس انار جارو لپ اک فا( ار زلاو

 هک نیک
 رو یاسر بل رهن رک لر همش لس اف سک مزا
 2 کا ازم و ی نامے دا اگر هل اگے اح یف الم ید و رک تر نی
 رب وہ دبیر اس

 7 هک شانس ایکس ره ی کن وارد هاب ترط بی 

 ہما و لاو رکی تک لاس ا ارا ےہ ادراک س ریسک
 اپ تو ےہ یروم یوم جت یہگں ین 1 اگ ا نم

SSE ۳77ارم یم سا. ایک جی ان عيد اردو ابر او گد 3  
 2 ٠ کیر . دیر ےک انب ےک اطات تد١ نان ان ارکان بہ برک ام نیم

 / بلا مو رسک س ا تارو اک نر کر مرک بسا چرب لسا رک تر ا و ےک 1

 1 وکر اون متا | آمد ےس سم 7و صرع کیٹ سس ٣ ےہ یورف اوت سان ا

 2 ینا کن کک کشی وتو تانک یک وک 7
 / ا درد و روا و قرن لولو ےس 1 7 اھت لاک دهد شا عی لاا تعا ںیم نام نا
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 ریال ۳ ۱ نا
 انس انار رییس مارا اد ابو کگ رم تورم بیل بر ایم تست نم ما اد ۱ ۰

 کتاب ندد کرد لاد کک نم کارت اف افر پ ی کر دک تد لوط سا نت رع
 فہ ددا یک شاکر رسد ان ترو لود د کت اک ز كرد سيد دات
 7 ےل لیپ کے سس ےنساوک کر

 ly 2 صبر کار هژانراکسا ےہ لک و کوب ںویک ی هل نک بایت کن ابذ اط 1
 تبلت گل اسر اچ جرار کک گیرزیوھرہے کب یا
 لوا ترک تن پاک اک ےک لام تام یو رم مر ی ا مر
 سر یی یب کن کنار سا ابر سر اس اپ کا نا تره ناب ص گه مای ےن تیل وفروا یر کنید کسب هد کرم تریو یا
 یدک ار هم امت سم کرکے مدارا ناشی سنا پآے ل اتا اس تاب دا اگ اک اھ ےس ان ان کک

 انس شا بد یک کردا زهر ض داد بی ہد ودیا یک
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 مت قدرت ییا ےک قلب دل ورک درد ےک ےس یک شا ال اج اھت اما
 هل_ ایک جب ےن در اکا لد ےن. بنا بل د یی ےہ

 مک لوس کس اک چ جر ا
 بور سل اب سہ عن تل ماند پک. کر لا یکتا کد اما اپ یو عا دا زا ںیم یہ گپ. سانپ اکے مچ تم رکن لوگ پلک تطاححی شر وا ید ا
 را تر گد لر توس هی ترا لود کس رکاب یا قو اکا کب غم کپ ساعا تقدا بل
 نزار نیو. یھی ڈک تعا سہ لاد ںی چک سرب چپ لزج زا هر ظا اچ وکلا
 رای ۱ں لڈاپ ید ںی تیر ل ژو لوڈ ۔ لال ووٹ یم یک یب ےس یک ن اڑ کود ید ںی ید خلاف
 کرا سا نزن زا. نکی کں ونک ھو رد اگل اف ارام تسمه سوت هک رپ تک تعامل
 زاوکے رد ءا ےک اھت یم سین ناب با . کف کن نکل یا ارد اکی رپ زان یدل ےن بات ما رس
 U ےس بب پارک یم ایل درک نر ہال HAN “ںوہ اہم سس اتم ں یم سا ڈرگ : ےس ا
 .سا با سدا شارع یم تم لک کد ماسک اکر بوک پاب ٹیک یر سا کم 2
 نادر شا نم جزر شاک سر ےب ککے وہ تخت نام ےس نی ازرگد ےس ترخڑرا لالا تماس صر
 کاج رک طبس سا تر امن کرک فال ییا ان ترم کا طب نازک ال
 شم اک بحاص لوکی سلام ےک تاداو لا ض هک سد تند یت رخ نانو تل را
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 e کب اھ نالے ریٹ ںی

 ملال ۷ رج پل نیش سی اإ ےلاد نفت هک از ۓ لف ےن اش امن

 دن ملت« او سم ات لدم« سژارئسگ شیب انار رسا

 روا ناو متد و رو فی ازمون 7ے یو ترا علا | تیر بد بن ادب

 ۱ راز مگان کلام تاپ یک فن اط ےس ںوقراو کن و ّف | ترقه بی ےہ

 1 امی ان پاک وت ا عین تادادن ابر ترس اس سد تست “لاس ںیدھمآ
 ۱ هرچا ولاد نیر کاب اف اس ارام ناتو وظا کرن نفس با ۱ -.
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  eب صام تب ق ناکام ی کم ارس کپ لذت الا اب ےس |

 قیر توکلی کت ترم لا ارکان تو کد تز ئی | ید یل ند دب تیا ےب تب ورم

 ا ہنسا ںیم ار کے آی دان رب کس ا ۰ ےھت کرد یھب رٹ ٹنئاڈٹو او اتا ارت اس ےک ققق نر اف ا ایا
 ترم هک سر : Eلر بلے ضیا اب ےس دوم را ای سان

 کپ رول عار کت تر. هل تیر بحاص ری وام با تر و گز توبه پ آر دا اتم نوش
 فان کپ ات رس ا اوم لر یاس اتمام کپ اا * ار اک ٹیپ یار 2
 وز کن اپ تک اب ایا لم ےس بحاص او ار ےنپا تنام کز زر درج بک ۱

 قوا پي سس و مه نفل لم اکے سس لا شبه هکر ترک

 ایس اکر هشتم سدا پآ . ۹

 رک حس لٹا دوم تر دا ص اضر یگ هاشم بعام خلا اش نلوم ترک لر ںولو ا

 ستہ سٹ ےھت سر دب در ص ںیم لوک سریال. کر درود رورو

 : کر شک قلم ار ارم توپ ی اورا یکے ره ی او تیر ہی الم کم اوم کام 7 ۱
  ۳2۳)7ی لود یر مدد ار دا ےس لوک رکے اسالم ۳۹ یت تر

 یکم زینت مسکو 4
 ` هلس  LEDSھا تاید ن ےک رہا لاو کز مال سید یر: برنز ل رام لوف لت + سه ۳ ۱
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 اه تا شر درگ کی ید ثم زره هان ثر ٹو ھھڑ ہے لان نریم الوم بانج نشو مربا

 و تگ بارش تاب بت نم :- 9
  ۱ٴِ 2 ا ےہ 00 اک ایا اشد ےس زا نہر ف ما یکے ی یت ےک ین 7

 ْإ 4+7 ۳ شاٹ ڈا سو لیس کک
 . قوت الوم تر تن اس سس وو ےک تیم

 ا تان ین وهم بیس یر تی -

 اند )4۸
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 ہو

 گریم < ۵ ٠
 ایرنا ی تم یتا پک

 مردان ےک لر ارم گل ن لب زےس بسر د ےرددےئا ۔کں ور گاش روکا یک اھ حرط کا۰ ےس یل تار روم دامت نل وک کاش ید
E12 ےس نیر ناسک دہ سم کنگ اک ا فو روا . ےل رسا 0 : 9 ۶1 ی ۳  : : 

 متر یاس ررص. شف ا: راز یوا دیش لو یک فر اللوم یک اڑ ود
 ۳۳ ۱ یھ رو ںیہ ٠ e e بس

 تعقیب جک لر اھ هی ےس تو
  ۰ 1 : eو 7 ۰ مه, +۰ 5 ۰ ۳ 2 ۳ ۰

 او ام بت هکر نہں یہی نم ںی ےناب تڈ تدا یاد لر درا ے رد ا
 سل با عام تره سلف فسا

  ۲ ۲ا 7 ٤  7 7ےس

 زرد شیر زا لقب پد لر الم : رک ۳ ر
 ر ۰ ۱ ۶ ۱ 4 رک
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 ۷ك اپ ےک نر طلا ان تین یر یہی رگ فدد یی یر ا ڈے دا ای وو اش الم
- ۱ 

 تر نک تای ان و یی ضم کد انسا سیو کت اک اف .

 هاش ممد اکو اللو ولار اار دیک" تم نفس ماز ناپ ےب ریش یگ پآ, نلری رو الم ها

  PAIرو زاید کم امن
 ھا 0 ۰ ۰ -پ 0 3 2م ۳ زی زر وا ايام شد اج ئو د "سرا ےس قفژوا دو رصل اررص سد ےس بام یک گنا “قال

 راس لوا الا جی ء۴۰٣۰ ےک ےک لکه در زر وا میگم شا هک رک یاو و درا 3 کلپ اماار ےہ شمع

 ںایرئ رد لی رک نام نت قلع با رم ياد لف تسرب ب اوف: ےہ یک سج ی
SA ۱ 
 شم جريان او

 "ما نی. ےھت ثرحم تورم واین رصالط عبد سیب دام“ الم نادا ورم یاد یر اظ لپ يا مرام ایام و وع ۰ ۰ رز مو ر ۷ سس 07 7
 رفت ره مرز ےھت گی همی نیت سہ لی لامپ ےس لاصد تا. اک پا تک وم سر ۰ 4 ۸ و 0 0 تب 2 4 7 7

 ارات 1تسازددا تا ب اک لفور وش ےک نیاز وا . ےگ رود ۶ ےرہظا رند ل اسڑو فلا ےس 2 وک ار ۱
 تا روا یا ےک ہد کسر راک ید ںاہد پآ سو کز یر ی لوسررد »۳

SE ٠ ۶لاا لامر رم کر شو اتر اب ںیم لس. تیز لاف گرم  
 ۰ 0 1 2 1 ۰ رک 0 و 5 ملا ار 1 ۱ تره ورم حل ۵ کیم بوک ول وس

 توپ بیکار اي هر تيم اب کا 2 ۶
 تیپ هک رپ کیت کا ےس یزد ی د یکم ا ا  ۰ IO Npب 3 2

 کے ہی یش ےس ےک کرک کب مامون .
0 

 ےس مرم سدت ر یر لا ماش صار لاد ےناردا کا کس نیش ریا ط کرد نر ترمیم با ست دم یہ 8 بج وے ۲ ۲ 3 ۳ ش

 . باغ ےس بم اگر تیک مو پله
 ( دیر مر ٹی کلہ ےک ات لفٹ

 ثد کڑو ٹا

1 

 ووا یے

 دمر وی رحا



 Ii ۵۲ لا ےس ال,“

 ۱ ویگن وار بحاص نیلا عرف تراز زر ات زعم دیر
 ۱ نامو ف لوس ا 7 کت الوقم پک صاغ. ازخ کل موم ایکس ورڈ ب حاصر يسرگ هاش ٹر

 او نیز سیل و یر اپ ی ےہ ات کس اع وا ےس یم وک ادم یک
 f - نکالا 2 . ی بصاص نیند مکا شافوا بح اصر ییہ گا ہال ۔ بحاص یلدرم یار سه

 ٤ کار دا قلب پر جید تو سا ے ناسا کت دم یا ںیم ید ا پآ
 2 هیدن رے ارب بجا اکو ند ںی ےئر/ت اخا مر یر لا اک کس تیر

 را کس تر ونک کرد بش ےھت نیو کر تپ اک اب لوکی تم
 مس دو سا اں یرعلاطم دا < اب فرح سم ین بتا لاطم تل اس قا 7, را تورم هفتاد ںیم تابرورم

 e گشت رم کپ ارم اا ےل تسرد رک اکا ارمان سبک
 ۲ رس ےک ےہ سنا کت باز حر

 ۳ "لا .ھت تب اروم گپ آر و كد تاپ اکو درس پام یل بلال ا

 اوج مرد اخ ع الص ا ٠ لیت باص سی ےہ ن یہا ددا ME ی با 2 1

 تک ہک ال لاردا ٭ RE لس یک gil شاخ ام ارد وز پآ

 2 ۲۰ درک 4: فاس ےن پر امار ار آے ست ےس وہا طاری

 ۱ ر تب رز نفت پرت یس مو اک نط کو وبا ےک تعبط ےن فردا

GA - ۱رشک میرم اپ  
 ۳ ایر فکر رپ یم قدرتی د کارا ۶ ۳8 4 Nr ار

 ہک لت کر )تھ یب سا ہد رر ۷س یک. ایا ٦ ار لون یش اکے ازا یں اب یک لک ےس باک

 : ۱ تی خیر یا زن ات یا ارد یو هسو لش . روال

 / بستم اتا ےک ےہراکرر رند یا و ٣ے اج ایکن ارگ ا + سم رب تردد اکر ناسا یم یکسان

 چک اردا مس یی از ےک رکا سب۷ 1 ےک ترک ماین رولو بح ات

 نم و یو در کیا یک ت یک ےک ر کک تا اف تقفش وا ےک نیت زبان
 اب در راں یم علا ےن ra اروا ےہ تالاح بسط ےس تہ تل سس
 ا اتاما ا تسال م "کے سا جا راس ےک تاب بحاص عن شی 7ر
 سم کز انکم ین ایم از سیا تی تارا ےک ا و
 ١ی دیشب لامم “کے گے ئارڈ بحاص یتفم ای فلت کسر ےک حا ابا زط بسام ےک
 ,IETS IA 7 برکه نس تم بر رو یک اہ اہ یک د ارا وم

0 

 تھا ہت لاک تردد صلاو ص نفت رگ بم« تو گم ثار هلس
 مع

uu jbj N 

 ی سش ےس
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 میسر یس یی وج چ ی چ یاس درج یا ار

 | ناپ

 یال سلب
 lor رم او
 مادار

 اک وراز ےک کم نوش یھباک ساھ وات یہا ںیم یک لا ۂانز ا ےہ
 0 7 ۲ رپ سی کپ ےک اعا یاس ںی و اش ی اد دک گن زص اکڑ سش سپر لپ کن ید ےہ ند بس بس ںی ود ملت یر گاج ںیم یا گڑ تپل تعا اہے بن تھر سی بچ ےک م درا لپ

 1 هم
 و ول

4 
 نرفتیم اھ س ی اڑ ا کب حاص یری انالوم ںومام ےس سیم یتبہ ےہ نومام یخ کر اکیا نر یر تر 7 ۱
1 ۰ 

1 

 هد ھے تی کز اپ تی یراق ی شرم بحا أو یوم . یھ گہ نک کپ آے ۱

 نم سنز سری نره ہو کاب کھ جنس ب 2
 را اب ےک اد ےک زط ی رسا تورم الو تسریع تی لو اکے کن او ببر
 قلا ےن ںیم یدازآ کم یک اشرف هر

 اک انب ہال ھر ید نال پس یک شر عرب ر اکے ام ۱ کیا اس ملل سا سام ورک اک اات ساوا کپ ہے ںومایرتے کنی کیو
 را رم ترس سس رکا اود هی مکه کرا یل لپ نر ست شکر گرم 7 زا لی لوعد سیر لار )تفکر باز اہک هک ا حت تل و تستر کت ر ا تنم.

 یت لاس سگ یر لاس رک کر ہک رض اچ لج تار لک دلت کس ونص لر برکت ام رکی ام سم کی لک 0 ےس ںی تور زاب ےک روم ارش یک رب سن ا سک یک ا راز تام کمی تیرگی وت سل یر ا انار
r:ایات لن کرت ںیم کاایک رم! ناضم درد لا تہ وس یش یر ےک ادا تم | زاغ یر ہوا قرب ےڑکر رکی اڑ لادد یی ال تا اف جر شر کک رق ندا ںیم یز وکی ںیم نام کر تب اد کے وڈ نک گا نرخ ید نا نیک ےل ناز اکر ترک ناک منا طی درک تال تو فاش ماننے کسر ورک ره نر کس یی سی لا . 

 ۱ ےب انار تفت آذر نیطالس ںیم باط ایکس رکے سود فردی تب بمب ل افروز ی اج اج تیمم ی کم بلک آے لنا قضا نرخ رصد ضا ۱ ر 7 ا ۱
 اکن نسب اروس ںی یر صر: لد کپ ےس الو لس رل یس ده تایضم سس ڈ لپ جلب سرو ناہ ےک تہخ قشر ناز
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 ایس یس و ۳. ۵۳۵۴ ی ایسے رہ سیر
 اھ

Ê 

 EYEE 1 ۱ ا 0آ
 ۱ یہ یس مر سیب اا 2 رو لب الار ا ام
 بلا دد ناب کی طس اسارت لات کد اس تک سس

 راو یب تو ھت کرنی ار یر ولا تھ ںیہ ےہ رے یتا ےک ےس منو اص لز را ی

 اا ار برتر مترو سام رص زد رز اڑ ب حام یبا ترت یب سن دبیران سما زر تير نا بطری مافی رد لی کا

 با قوام فر تر تقی فو پاک تام ےک ایات نالا نا ا ا ےب تسدف
 اا تر ما رابرت ناد تنگ سبحان نرم زر
 | لمس گرو کل کرک نا لر ی باس ی« لپ اھل واک ٹی
 | لابآررخے راک ردت ب زر یوکس وقتی قیر تراز کب ھات یم ات
 1 وہ ید ۱ تب رک رکن اکبحاص

 أ بل گریم یا کوک دم ںیم ید نر کے بس رگ ساز لو کب حا ام نا
 ا رورعا ےک درک درز ےس جد کد سورن توز هلو ید سپر بس مک رود تست پچ
 انسا کیی لصد ےک یو منی ساد رت گر زب کار کام ب دو سند یک, ےس رقت ددد نوت
 ۳ ۱ ۱ کت طلاڑ

 یا خٹک انہ وہ اس یز در با. ریس برق گه ند عزم ںی تش

 بی ام ناھ فر هرکه تماس بس اص یو نگر رو کا ےس ساد نک
 ترمه اگر قلس دیش لا یف رلوہ بطاخف ( تست وم ترضز دوا گہ ب حا یو ھی

 ایا اک مانی ایر ا ی یک کا کہا ا ورم ےن ںیردا وک نو
 یر سچ ترازو ایر ° رپ تم
 ۱ ناف بل او ےسرا رکے ن رله تیز تشرد لار رپ بجا ام تر کی

 ا لم سیلاب ےن وہ ہرلعمر ایش سان یرقان اوم را ېر اوهر ملاپ لاطود سیم

 روال یا دل ریوی او اھت تامل رد ۳ رک 8 ۳1

 ۰ "لت اک نین اکا نوچ رباط برد نو: امت کنید رد ےب
 "آبا قا کلا ٹیک ایر عام ک اد اک اطوار با تاگ

 نا قرآن نگب حاص بحاص امر ناب ی ضر ا ا ہی ےس یو ترک تب ان ےھت تاب رکی بج

١ 
. 

| 
 و 2 27,010 2 وف 7 ٘ 7

 تیبا اش ترس لا ملیت رص یو | یک ںی نہ کز تإزرکل پہکںا) |

1 

٦ 

1 

 گرا ار" هل



 یکب حاد یا ام ات قر تفاوت سرا دل با دير هی یت لب نکی ر تت رودس ن ارز کار تار دل لایک تا 0 تم سی ھی ا ٠۷ ۱ ۱ هه که یه تیم کپ 21 ردا گان 5 تاب کل برگ E اش براک لک ص الا روا دیذر یوق علا نارو ےس طیب e اس 271 7

 تب له نر اپ ابا کس ماه اف مایق نا کلا ورم... اھل گی یربرم از قرن کس پرت ہرن چک با 7 7 ت 1
 ا ا
 تال یاد ین تال ام وم ام ےس نا تامل بک. سده یر ال س ےس یک 1 اس 0

 دن تر ےس ٹر اور لب فتنه کسب های 1 دگر یر ترش ارد اس ےہ سی گول ڈر یا ار ° رکا قید ےس رک وحل *اکپ آب حا ضم و اش تل ا اک وب مال اک کا ےس ںیم تازصرد اکر شو رزان ۰ بر بو ضد ےب ندیم نا سکا اک میخ اس ؟ ےس اتا ترک رح کار بو باک یوم ریش ام( تریلر گی ص بام یا تن
 مس ایگ نم ن اخت ب ح اص اهدا کپ کیل هک رنگ الو

 گن وي تب ےہ بیر رت کیسی ڈا لم تار زمود ھا کی کرک یر هیت رکا وا بیرم أو ارپ ےیل اک ادام کام نکہ لاد ےہ پی نو اھت
 و ید اما تواس > رک واک سرکب یو رسان تحح “ ےسا لو روا تالار اکی سکے س یر ۱

 ہک رم بش یر 7 ےن کب حا اردو عہ٣ ؟ حب راوشر تون ریطف لن ےل سا ےہ دارا
 ازم بد یک س اپ ےک نا رزم تک یہ نا کف قو الاسد کہ ںیم تل یا اکو را ےن بت فل ا
 رس نی تومار مارو ایت را تر دونی بنویس رد رله ید نا ساو ایک ا

 گاہ کپ ترار س سان ایر
 باب اس ا بشر و گے اوہ تاک یل ن وت نا دا دراورا ارل کٹ ب سلوک کب اروا تب اهن ںاہ نم تبار نور ورم یر کتا یداصا ت ےن ںی
 ےگ نم ںیم کن ار تیبا دا

۱ 
 1 ۲ امر فرار گ ۔ گمانی هک ذ اتمیداک هو مرش لم

 ج

 سس هو 2
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 ITAA اھ نم ۳ 7 ۱ د ۰ : :

 ا رامرس تاب تام رص یس س ایا یکتا فہ سکا. ںیکٹ اب ر شوم زهر ن واک اھ زاشلا پر ادڑکم ]زني نود رحب لب لر ےہ الپ ل کن کرک ںی | کوو کر برسه کت رع رش پرت ںی ہک باور ساالر نیک | ادب کز در چیک باوا ٹل رد تا کشت گپ نک یہی لا ارگ ےھت ےک وس 7-0 ۶ي“ دا دنس ۲ دیبا. ںی گال سير قی
 : ۱ . وب | رپ کسر الا کن تر دارا هک رگ ات کت شد رکے نیک چات اا ددا اھ ناسا عدم کل وے انا کس لاو یر. جس نو اھم یاد یکن ادا یل ےس ریت املا - رکاب تستی ےہ بح اص بوت یم

 | نام ےس ام الو تر جت ےہ رکی تدالنں یم ید سم صاد کام ترک نود ایا انک
 ۱ اکا یب ل اے بحاص گام تن یک سارد یکے وہ تہ  افلا بس اندرو یر یٹوہد کفیل ےک سا ؟ ںیہ ےس یھب 1 “روک می ےس پر تزعحم' ایکن رے ے ان الوم م گہر لین برف صاب سبا 9 ا نم کمان | ؛ اب وف رص الا ںوہایآ ہک و اض اڈے ےن اہ کھس آر تدا بص اص یاس کیک
 ی فیت بدل فقاهت 1 تره نو نور ےہ تر نت جای رو ھم نکا انسا بصاص یار ےھت سر کس الف شاپ تو اتر لم ںی در یز تکریم پر یک عا توام قواص بل
 ۰ ۱ تن وارا لسا وک آے نت زعم اد زور نرو یک کاج کش راس تم کت را ےن باف اعز قسم ۳

 دیش وم موم ارکیده جن ماقان ہو ڈا س اہ کدام ین وز تیس ام ۹ رب تفت هضم تیک تل یک گیت ہو یتز کر کد ینگ | و زر یم بحال ام انہ لم رب لن با شش اک حاص نام. ۰۲ ولرم ترتد فہ دادام یشن اض ناروا نم بام ام تب ری کرین انشا ئام عم

 ۱ ۱ ۱ “اویس ا ری” ےہ اب طرد دیوار اب

 ےس سج
 نیر تحت

 ےس
0 

 تین مد

 اس دت سس

 ستون

 Erg سس و یتا

 الو قر” پاپ

0 1 

 دیس تم

NS 
 سوم

9 E 

 ۳ و هو ۳ 2 ا
 ر روا ت دوزخ بس انت یا قید دت ےھج هر واع نٹ ون نوک سپ ےہ اد وک سد یفم اس ہلاک ا
 1 1 5 7 EE ۱ 5 پ سس 1 ےن 2 ہے ےس

 ۸ ۱ صد ار تربت ار مس رہ نب ندر کہ تر شا دره لاب ایمر یس یت گم ون <. اف بز ےس ےہ
 ۸ ۱ رد ۳ 0 سا پا ہے سر نہ وس 3 سا ۱

 E :اھت زن کو نف اسو نادان. اھت کال ناپ نا رہا کن الا تاراق ردا ےک لکه س عی اقروا رب
 :E اخد 1



 اٹ

٦ 
 یوگا اتل < > ناوسکےے رٹ ںی
۱ ۱ 

۱ 
1 

 ١ و

 ر کر س ا یکی کت ہی تس بصاص کب ام تر نوبت را تجار یر دا یس ین

iترم نوا ھتس ےک ند ھی و کباب اص یر ترا رس اروا - کی انتقام  
 ۱ ۱ یب کہ وماتت ےس بہا یبا تر او اک

 ےس ےہ رک ردت سم زا تنا ھت تتلو تیز
PEI NLL 

 ےک ام ی ام تین که نبات ےس دلا ےک لر یک نحس 7 ا ا
 " نموت چ " گاف بکا د کے سگ تک تار یاس تال یم ند یا 1

 ےک ر نر زہر تہ ٹل رک اھ لورد اپ ور وا بو دار ےس ا رام ےس ورک رہا
 ا[لضاو تان کس مکن بس ا ار یکصد اک یس کرن مدرک ی طرق سو او رامرکس اس پا شرب ز

 نو تی کرم رول کام تیک متر امد تساوی از تست ۰. اند یھب ا ورکا ےک تر ین وا رازآت ام ےس لایکو لہاددا یداد اط تسوا + شش ذگہ حفص یشاح میشم

 رد

 اراز درد رد رسم درک س کر :رھڑ کرک یار ا اوم ہک دارا ےک آو ےک زو تعہ ےس قل اہم - زیره آہ نیر بم کا ل
 ترک امر[ ےس نابع . تن کرم یا ات ۔ صبر تیک اھکرن ار بیک بد لاس ےل یک رپ تہ لانش ماتوا 1
 تع وردا ترآ ل اکر دق سار وا٠ کس یلز انہ انکل کتا ےک بن لاک ند دن ھٹم ید رک روم اھٹیلاانوسوکب ضش شیر لونشم ۱
 سس ےھت نری ماتم لام ت ار ماد شفا ےس اوہ ش فو غلام لا شود مان ت قد سا ےن بزاج ءان ن و لسم لا |
 یا ںانا اہل. شعر ا ( ےک یھب ان روم ام کام ولوم پر ایکض نب سکے ساون دیش نما ام طب ےس یافت در لو ۱
 رزم ف ذهنی کک کرکت پد سر تب تہ بز رد تی عابتاطف امزح تب تیب ےس 1
 نک اف ار کا یاس. هنر لوکل اح سا مع ورا بنر دبی خور نو دان نا سن یوم سیل ۱

 گپ راک ےس ی ام کا کہ برک ارپ تمام

 سرر بلد تشکر یاوکپ یادیں ی اگر ام ےن ھم ۱
 ایڈ پام سا ےک مان سا عفاطم رہ کم زال "میانی شک یم ا لی زم ترام رو ترا :
 اماکن اب تدرب لاع یاب ےس یٹ اکہ 1وک نا ٠ا ہر س لد یک ال تصور فن کپ نم :
 کر رک سر ند نر ب یز ساز کررکل کت یزو بی باہ پے ھپ ےہ سی تدار نام ا
 تشرد من مود ایہ ایس ربات اس لیٹ ںی دردی اں یم اھت اردک تاس
 ےک لہ ار سرت تک دا یاس کت دات نار ملت کن امر ناف مرد داور یورو کی کد

 شارژ تیر لک میز امم سے دم ےہ اچ ما لک دیک
۱ ۱ 

. 
7 
3 

۲1 i 
7 1 

 ےک نل اراي رگ مر ےل

“aa یے Ie رک 

 ۱ ےن مک ب صاع راھ راق برزت کسر ام. ل یوا کاتو پاش لایک اوج تیہء الاف سد



 نالے ںیم ۱۸

 ۶ لا تاتو کی زمام ےگ ن ضم ن افرا ار لب بس تالار کے ہہ افا ند اد انس

 ک ص امن سیم باہ کر رکا ےک لا. یی رازگں ہد نو سس نی ا رپ کوا ال کوک لی

 مال ر مص کی رپ با سپر ئل سدان اک ر فو اکیل ولار سا ےس ازا ےت ماو ایل و تج ےہ

 ۱ دن الاول ساب ایک کیم لاس کمر مرار تن الف ایت که اب 0 سپاس ےس تو سم کل اس سیلاب

 ١ را کر یدحس جشن بان یه لاش ےس نا ےک ادرک لام ا رکی اضادہب ےیل اس سیلاب هارو

 سسس ےسااہنف
۱ 

 تشک طخ مزو ازم ۰ تشزگس ورا له
ETR۱ صد 9 تھ: انچ .انب ساپ سیم تقود کز جت رات تقوا +  

 ی اصس (م مد

 ۱ رت نبی کد ےس سہ شین تلاش سلا سرور او تگ روس کب ی

 ے ںی نیک ہیلع همد یر برم انا تره

 راس رو راز گپ هد ش نسا ےک نا

 دود ےک ل ا اوس شا ہی ںی دو ںیہ ےس لار تم

 . ےس و ایہ تقو صل ت8 ھی ر بح اص نواح که پ ےہ کت قر ےک ترا اما الرس ردا

 کر
 وا سخت اپ ما تو کیر نکس اودس رک هل 4 مر ا تراش یا

 ( یر ہل ماد نیلا الم ز زار مرمر ثب رشم تراش

 جک راہب ےن یا مر لی بحاص عی اکیا ره درگ یک بلا ارم
 تر یو ی ارم

 اف مد کل رک ناک جب از راہ کپل ع نم تسع ترش

 اب مد گارکن هتک الف رگ تام کارم ےگ برش

 ںیم مسشداکن ا یک هر اکا دا کن در یزو

 ںیم ممت شی ارز اہ ہشام تو

 f لات کاب ےب بان ںی دم شی رفت بابک

 ںیہ من یرب انس: ود وت بم ےہہک ساکت رانا

 ۔؛ ی اک ں ا بام لب را یر سود

 دنس تنکب تسازآو تفر نما فاع کت قو نل دی

 ا ھآدژ تم و ےس میا ا تفلور ںارفر ماش

 میس کسی رخ ند ےس او هاو رب گرگ بس رر .دیدخضا علایم

 ۲ مور سست نسب

 ہہ سو سوم تکا ہن رس 8 3

 ہی ےہ جج جو



۱ ۱ ۳ 
 رانا ۱ ۹ ۱

 اش داشیا ےس بحاصع یار م یوم اکر کت ار ی لب ےن یخ یل تک یو گکت رح
 “رہ لاو ےک اٹ ص اب یوکے باکره " 

 رکان اہک قذ ےک تہہ ےن امر نار ینگ ترم
 ' سرم سی 77 اد روا لنشر ےر ترس

 ۱ ز؛ ےسی آس لا + ہتشزگٹ حفص نیشاح ییمقب

 ںیہ تشہہ شاب طلاب لاس تیز ںیہ تیم
 ار نو اسد ےن پآددا ٠ ںی ےک ش نگر فر ذلرم “راہ تاج "تارلعم ات قلمی رش نما تزصح

 ورود مصر شک ع بالا ےن ےس ہیلع اکر ت نم ام طف ایراد باص نیلا نمر یک ارم
 زن لادم کہ نالت بدا نالا ىزا تدج سا و دام | ام تر نماضم ترج ترسرب يا
 ۔: رض الم یم تلک

 کس نازک کس یز یوا لد ل موو روا تب هدر ایفا تیر تمحابجر دار یخ عی 7 7 دا ملا اسا
 لاشاقر ضم گو انکل ایل بنا ےب ا ساددا ےئل یکن إد ومد کلام کسا تنص اب سنا با
 های یی تانا وا نی وپ دور ارد لد لہ ارا تہہ ع٤اپتیغعکا لی لگے رہا ےس

 ررارپ اں رتن بحاص ةد اا روا ول اپ ٹک ں اشر کیم ر

 ۔, ےس ناز یکی نا شم ارج لام ایکو (توعرم بام گر قدام هر ناچ کب حاص اقا
 19 وس . ےہہک لد ےہ ام گ تخم شتآ
 رار ورک یضر تن ا اھت قد یخ داود کئ رک ند اومد رد ات شور شرک ل اہک اب دی
 لاری قشر مند ات اد نار تارک ناپ تہب کا لر تدریس قم
 ۱ 7 ہی ان اون د ارل یکدم ت یاد
 تاب کز ها ار نو تر بم ابر وکی وک کوم رکا رش یس اف اسمو مارک ارم« لاو تم

Pasسدد  

 ہم ہم ن ج

۱۱۵۵ N 

 تاب یزد ےک ےد دیک رامسر رد کرک کر یا

 یدرگر 2 مس یررگر بام ی
 ۱ د ےک حاس رات امر یا

 ر اد بک ناب ےہ ام کی دات ار سا ےس ار کل یف فذ لم لا کد نرخ ترو زور ےس دا تب هر تو لا هآ سس سہ نام ےس کوال 2 ن لو ہری فلش تروس روز سراب تشہد تذوب

 را اپن یر پت کیپ جے نا کم وہ سو اور رکے اہ اچ کپ پر
 5 هی ابر روا نایزرردافد یک با ارد ور اجرک باع یر درب وز تیر سرک بسا اپس گن



 20۸1 اھ ا ۱ ناو

 ۱ ای با بتا کام وک تم ور" کا باد الوعر دا ' “ےہ افر اکا ,SL منا ےب ےک زمح ئار 7

 ۱ تل جا رر و سا ی رم 7 تک تم لار هاب نو کر مود, ی صید و

 ا دی تو مکرر E سد در وا نس فو وور لو رک درعا ےکر و فا و تل ا نیم یگ

 تب ام کام نل ر ٹپ اک را یم تا با سم کیک ےک اکی
 لاو ےن اما نوک یب کا ایا * ۱

 : ۔و ںیم ےھایرفدوہ ا گن رم ےب ضش یس لدا

 لب رس بس یکے و ره ےہ سس ,

 ۱ SR ا 77

 بيت نت اش ریٹس نا نما نزاع تنا کف او الو تحت
۱ ۱ 

 1 ےئس لآرود ےس اہک با ےراڑالا سعی ےس لاکر مخ ربک یہ سدو موتر

 ےس ناشر بلت سا کرا ںیم اکا رک. ماچ لد ےد ےل لود ےس اہک

 ےس ناز نکیل فسا. ی ارم افا ارش

 ےس ل ان مہیش کے لبا مدم كوه یت ا ںیم اب قرف

 ےس اف اما نازاو یو رکے کم یم کر د یی ا 1

 ےس الا نیل ےہہک ے کای لوک کت یب کن قذ خیر اکا کک یک

 تاب ترالاس سا کت لز بزم جر کوک یک ۱ بیش هنر

 ےس مکس مت تب هی ماگ
 ےس نالہ بازی طس ااو انا کلر کم امت عن

 ےس ناز سای نو و ۱ ےس 4 استاد لوک هرات

 ےس ںایانخ نج ٹاکیا سج بب "شات لسو نیم
 ےس راد تزل بز. قوم
 ےس ںازسیت مکی ےگ ورتو یک کس لزازد برآں ی ھت ب

 ےس ات بشدت د ست نیر اہ نام رج سابق
 سر یار یی تیم نوک سیال
 ها بلے راھہ ے اما اسلم ز یر رک ےہ ےڑد اب بر اونا مپ یار



Eریال رز ایم  

 ؟ ےہ اپ اڑ رکا رہ ید سر یو هات تا دادی وو ام 37 َّک ّ "ِ
 رور نایلون وسر رکی آر وا یر ےس تا ٹی ےل ا . ےھت دہ عور سرم ےس ئاتمکاند تک یکی ربات منے لا سکی روا لورم لرل رح تیسوطد کرد 2 ےہ یم امتی نیا اراک وک

LOSEارس نازل طا کی چپ ںیہ نکی گز کت شتاب ۱ ور ںی تمن ک مر کرک اہ اطعت قو ےس تال یز ک زم اھ اوبا سس انکو پان > کرک ار مت انس رنک سس کوک مات ٠ ٦ ۱ * درگ بہ رکس ارت سرکت س اوترو کت جب کھ ےس لا 7 ۱ ۱  
 e زا کاتا ١ گر لا5 انہ وا گن یل لپ کتی رکن ہک ار قیر ین اند رکن او نشر ۱ ۲ ںیہ تیر یکن شس یب لایک ۱ ۰

 ےس فطر چروک اکر لاک و رد ری عن شک زا بف تر لا مگه سرد ا ہہی یس مارو تادا نان توا وابد تس ۱ بیر بشر. تب در اف اھت نا املی سفال ل رص رزم ید اک ہہِز سس یہ ءاتاز هو و کت ساره اگر اثر گل ےس ناز کت زعم انا ۱ کز رم لپ را تو بل یہ تہ بحاص ںی راہب کا ےہ سیب لر نره نیو کاک |
A5 ترس تیزر سی بز لر سم تیر تب سرعت زیا بہی زا مس اہ آب رسان کر سوال ارگ بش ما. تر لام رکعات یھ ر نکہ تنور اک شد نود تل لب تاحوقے ال بیت لو کارم ۳ ۱ هد ےب لر ابو کا ہک  rt "یاس  ES 

esasرز  
 2 تا

 ۰ داسر یر رن كس

 0 ۰ 5 ۰ دب ۰
 م من مچ +

 ےہ ر یگ قر ضریح خام ازم سوم تھے اکا نالم نا را ۶ ہل
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 ازت ۶# وی نال سر ب

 ۱ 7 اک کت دفن یی کد و شرم ےل یز گن بحاص اس ترص اٹ یا ۳۳ کیک 

 1 اصرار هتک کر رز اباد لوقو اوو 0۵ ×

 ۱: ۰ ۲ LA 5 1 7 ن

 ا رک کبک نہ اھت اما شما یا يا یز و یو

 و. هم ںیم تم کت اح نو اھت یل ےک ند چک کپ نادر زن سور س ڈی سی نعم
 ۰ مو دم 22 e 2م ر 0

کی وک تکیہ راک کد ل بات بارک کرایا ی یہ الوم 4
 ۲ تانک ب رکےت تا

 1 ےب ام ارگ شکر شیر ور ت ادور اہک اھ کو نر رن سرک ت یھب ا
 a 2 ۳ ہی ٤ ۳ سج ۰ رگ ۰ ہک

 1 چک ادا برک اپ وزا ردد سد ہی کک ےن اف شا ڈر روک کرو ا ا لن تا

 ا سام کرک اکی کسر ور قاری پرت تست لی کے ےن ایل

 شام لس یک گر نا ترا
 ۱۰ لیا یر کن یم ارات کس جت ایک اینا لکو ا مورد. ید ٹوک سرکه ارج یم ال اب تمژاط الف لوش کون امت اک نم قازرو رم و

 ۱ سس گاراو کپ آے یک نیز ےل کن کا بسط پی بل تراس

 1 فرار کر لاین ترسناک کو کلن

 دارم وزرا اب ناک کے ید کاسه تزال
 ۽, .تخارار ضرر ر: ن اود ا ناکم رک تبد ردا یم یز ب زازا رپ اراک کت مزال ےس ام

r 
 ا لو تک کلاس سک در تن کرن ڈو سم کن رس فر نون ہد رش 0

 تا ی دک ےس نیر کر پید کی سک ایان ب اض کند نیو لو ضو تان اک اکے ن پر رم فرار

 استرداد سا دیرکرد درک پ ار نیاژروا طیب
 یدرکس مارو باز دگر یدرکت

 باب ےس نرخ س ا ںیہ سن ئز کپ اں لاک آرت نب تب لا ےس رک سا دک ی کا باک

 هد ہم اغا ںی ترک او بنی یک راس ترک وک او ےہ نال کک بے یک زیرا

 لار نا ھی کا ہباود داد ابر مات سا انرکت و را(

 4 هی 2 صرع جد از سم کر اب نا سل کم نا تر کن

ل لت بوت ٠ؤ تن مکس مارک نو ناک نیز اش ےس یل ےن تن اذری ڈ رکے نی اب لا تی نوکر تروزم یسک
 ت

 ۱ جا در توش یا انکل ازم مسکن ساددا ےہ اوری ںی تا تن کک رز

تام تم زور گرکب اصل دک اوت سید پاک پر شابک باما اکی رکی او سبز درک ہر
 | 

 ۱ سجاد ےک کمک نو. کما ریل ساری یزد رک

 ۳ ایران ایزو انکی ات قیر ب ےک ا 1 عباس بر رے نا ساپ شرک

a oe 
 او ہی 7 رپ 3 .j * ےب ۳

 -. بورد کز طی ا بیدد هک وار اہل لیہ دبے تین 1 هسرازب نا اول ےس ارگ کن و یاب اک

 و.

 بیت درون عمو توت یا اک

2 
9 

da 

1 

۳ 
 ی

 ین ہو “<

 ےس کک

 ۔ےہ

 ںگشؤاز . ےگ ادا ۱



E 
O 

 رمال
1 ۰ 1 ۱ 

 یو ۳ 7 ۱ ۱ 3 ۱ ۱ ۲
7 0 ۹ 

 وس ۳۳ مر ۳ ۲ ۱ ۱ ا
8 

۳ 

 رر انہ ہد ےس زی ڈک رگ غل شا یا لا یک 7 دو

 برکه سد کیا تام عج اي يه 1 ےر او بر ام تو ود راد اھت ٹاک رہ دب کت هو اٹ ا یھ ا
 ےس بیت کر کرا ےہ ڈرامے یز رد ب اہ تنر اب ےک سش ےس ود ۱ را ےس کر خم اف ییا ےن نانا سار لر زیپ پرش تر کردا راہ سیکل

 ا کیف ۱
 000772 م لرل تو 1, ےک گرم اتم سم لعل ماد تینا : ۱ ۱ ۱

 ابا سر تر کے املا وم ملاپ ی کی او ایپ ہیک انا تن بو ترک کوک دز ورم ییہ ےس انا یش کپ سی یو لو ریس تر کیک کر کس تا” نر کش ںیراورک یم اک ےس یر 3 2 رزین کتب رب نیو رنک وم زر مر بز ا ام اص ۱ ۱ نر کمک یار زی ۱ ۱ هس شا رگرتوکب از کرم اسارت را نک ےل ےک سم ےس یر نا می : رر یم اہ اکا رات گیاه تع 2 5
 رایو اس کش رنگی رد تان رگ اش کتک و رب سک ںی اا ترور سکوت لر زر کرد یکے تردد زار ت یک موت درک نے وضو الفت نال ريشا گن بحس لوقا اھتاک رم نص لا یی تبلت ترا ٹر بگ ےس تولہ تلاع مہ رے رہ اظ کتی نکل توپ ںی ط امار لاکا رفا روز ور تھک را یی بر دز وب تبعع ہندی زوم تگ ناسا نش ۱ . هد مر یک روا ہد یک نی یکن داس مک رر . گدا وصون ۱ لاک( ضرر اسب ناسا (ںی بالا گل ۰ ناو ته تالا ورازا رگ ےس ںیم ےر ضمنی نا کام یہا تک مز زر لایک نسوا منا

 ما



 ٦" دو تو توکار ۱
 E. r ا ی ۳ هک

 | ۰. آش منم وو کلبه لر تر انب سا رت رک ب ۳

ا اھ اپ لسا سارک آهن وشرگک ول انں ابرو: لیہ 7
 ۳ تبع پان ضبط بیر کی

 ےہ را رکا رو ۱ هس ته لاما ل 9

 تہ تا ترش ودیا E ہاری فجر ا ۱ ۲

 بر فا هبوآ ر ظر وکم درو ت زیور حر ےس دد 1
 تن آر اپ تلاو

 و

 ) تی لرد قاسم رم لو يرگ تا اش
تکی کروا کت وا اد ےک ان لاج ےس نا تیبا بر گپ تن از

 1 م

 لیدو یک اہ در باشم ست 70

ار تاب کلاس لاس یل کت حی لاا بل ایہ اب ء اگر لخ یار ات ولدا کیا
 ابا بر یک 

 ےس وا ۲ 7 ںی رو اص وم : ۳ 9

DA 4اوز وں وک با ےس جو کر از شیت لک مکر عش انہ تیر وس لتا کام زیور ےک ا 
 :us اوب اب لبطسا 

 نہ و روا او ۳ ۲ ۲ یگ 72 یو

 ۳ کم کلا بشر ویا 1 اش کن یش با سس درام نت و ی

 و 8 ا وک ۰ ۱ وه رس 4 2 ۰ 7 ۰

 )تور وج تلاع با دلم تر جر ےن کش نرم ےس سا یک قلا ی کما از تاب ہا وان او کس ا

 س از یک و طی اا اے فو وس کار نرو تیب اے

7 

 ا

 جج 07 1 7 ۰ رر یک
 وک ری لپ

اچ ةیسدور روز آر کش ؟ں یں ھا کپ وف ایہ ا اکے نکس ا بجے پآ ےہ ارگ کروا
 . )بست نر ےہ ںی از ی 

 8 5 هر م 1 ۰ 2 ۳ ہو ۰
1 ۲ ۴ 

 ثبت کن رک نورد کیا رج بنز کار کر ین
 نگو سرگر اینو ان

 2 ےہ
 جر ےہ U 7 ےک ا و ۰ ۰

 کیف ا مادی گل بنا سبب خیر زلال

م کے رپ, ےس لون اب شبا سل فل ہہ خام ےک لو تشد روا مک
 3 ورک نیز ےس ےک اک ت اص ےس ٹکرکے کروا تا

 7 ۲ ت ۰ : نو ۳

ز کسب عار. نر لم وا اک اہک ی یخ ام. کک 2
 9 ایم یر ور یکن بول بش ایپ ن ادا گ

 م -- : 5
 ۶ل 2 جر ا م ٠ وم روج 4,

 سوسن او سو رپ اور الوتس ہا
اچ اپتور تک ترک رانا | ےس

 ےک ےن رک اخ 

 اھ بس تل گر نکس برگر بست موم

 مت... دات اما تب یاس ںیم ترب سرک ۱

 ےن ایی وتو اگر اد لز

 ڈیوس سس
 تے

Fete A 

 الف



 . یر ارس ال ." ny یہ تا یہ بوس و

 ونک هر نکہ ]رک بت پا ےس یادو تولید ا

 یا کر بمب لد ہک نا بت ںی گم دم یک لا ا ترم رب ےک ا ببندید
 مما کس ے نرم وفا نو فر تر چ ےک یک ام نوکر دا یی ازم رد یہ یھی کت ےس راگ : ڈا یم ترور »یو کام کن دنر تفر کن چاره ی عتک ٠

 ےس اصلا هکر رم تزمح 0 لیں اود بر برش ار ےن دہ ام کپ زور دا ا نسب رکن ول ای امر کپ ا ا ےت تب ی اس کردا نفر یل ی کوبا 51 هدروا رم 0 1 نکا بشر ار ام فو کے ایپ اج مد ےس یورک ت در گیم میکند یو

 مر و شیک تن رگ ادم مر لرد راه لا او بناب ١ ی ےس تر کم سا چرا فن نا ےل کی لا ںی ند کل اوو بانکی قید: واگن زدابازوڈ اکرم 1 رک روک ا ۰یت ت شو سیر ارگ ایک ڈو یر ےک ہار چے یس سیتی سی مارک ےک پت سا چ |
 ےنر رد ضاپ یاد تلا کا بم وو ھا یخ سرخ ہریم لٹ دریک قند اد اساس اک فیل ترا رس اب اف له دلاور مشت الوم ترابی ۱

 رک انت جب کی دعم ںیم بطانیمردا سبب ورک وک رس ہا کام اد وز لا ںیم لد 4پ ٹیک لب کارم ارم باران ترا تقو سا ےن کس اج نال وم جنتی ۱ ی رک و یک یر ےک وک ۱ تم بروس قیاس
 شر پاک کر وم یرزگر افتد کام تسد ے پا ےن لالا: هی شر ار 1 ۳ 2 ایم ںی تارت سا ربات لو ےس ا ار ام اس سام اع رش لام

a LES Sa 
 ات لم DAL یاد قد نانا کد ید تو اکر بک کرایا ےک یر ول یک طم ےن اپ جد ات م ا نال ات دال ترک پا ید ددا ید قرض نا کک گزار رپ تکی ایک خار داں ت لپ ااا . ےھت ہنی اما ا گرہ ےس یاد لا ال وم تر یھ کے پسر رے آتا واری دت ےہ سا سیر ےیل رات اماو سا شرم یر ارس یک رہ دوز
 گرہ لک لا هد اید ار یورو ل لال

 ے۹ جسے مه

 ارت



 | اح موج توس زاد ۱۸۸+ یب تالاھم ےک یکی او کت

 لا بنس یی ٤ : دلا تحب سید درگ نراد کس تان رکی رک ترم یو واتح

 شوزن ینہ سا رک 7 ےھت ےک ایوان شپ راستے ود رد شدند نقض

 | طیب تش لف ےس شاور ی رو ی شرور ول هما یکن نفس للا یال وسر ۱

 ام شم زی و ات کند گی اہک ےس شاور بجے ویک

 ES ی کی و ںی تور 1ت کب مک 7 رک کش

 َ 3 ےک سر فسا لا نر ٠ شوک ام را

ت یر لند ار از بیر ے
 رک تب برا

 ب اب بم سن کٹ ناف نات ےہ <

Gosh.اگل ین ا 2 کلو شر 3  ... 

 ۱ ۲ ری ارم -7 انالوم تحت لنت یر اف نل دانا کام تر

 ر

 عم نعناع نقل ارز کل ہفتے هام تصرف تنہا تی ا ن ان فا زی
 تن" لا تیمی

 0 ۱ 1 هار یک صاد عطف الا الار هدار تب چله بام از اد

 اک ےک طلاق کے تر کو ناور ےس یف از 1 م باد لادادما گام تصح

 لڑ یک اف E ضد لاک ا اھٹ دم ها اک راھ تب یک 'تبی شن

 ریش سران و تا اپت سی ات یا کت وم ورک اف

 یا بص اج تیزر یہ ےل ارا یک کر رو 0 يک ترم
 یت ا بارد وڈ

 تر ید و یاسر ی

REE ر 

 7 7 ۱ ۱ 1۱ بجا یاد

 ۷ ٹو و ۳

 ۳7 اه بسا رپ تک اکے شش یلپپ )رم ۳

 ۰ هب ےس ریل ین نس پا هک

 N لاپ ریش مر ایم هند یاب حاس لام دم لا - نمد رام باور

 9 تم پاک "fur فر ور یر کیر ها یو یل
 9 نیز بعد یو را ےس ذات تام کا ناز سوم

 2 یس کوس سر ۱

 اک



۱ ۱ 
 و دم ریش ا مت ي7 ۳ ۰

 ٠ نوس ےڑگ نی: 5
۱ 

 هست تم کت تین سخن کک دیشی دن یر یر قدر و
 هل گز شور سس گرو ادیب ؟ هما ا
 ام شور فید سا یبا کہ رک ولس لک ید وج 7 تک ۷ 1

 رپ ارے تستر و لاف مع ےہ ل ری ہت فرم ہد کوو یر بدن کر ت سرمہ ےک کرب رخ قلم : ہد سام لر رک تو اک کز ےس سوتے ساھ ےس تر ر ل کی یتماف لاد ےب . ا رب یی یر رت دادا لن سن یا قاری ی اع شک ر 1 رو ے ےس طاب روما ناتا کے بس با اش انار کنار کو Ey بسا سد 1

 1 روا تیر نیر امت ایارف ہدخداکٰت ال بی چپ ےس ےہ ۂئادر زا فال" رب رر ب ےن بص ا یا تل ےن ی ںی سیاہ ا ترک ےن ۱ J و 1 ( اظمص تالا ترب . اک ےک اپ کرا یک ارم ماکت اب عز مانا ناک 3 ۱ لر سیو ںیم نا براق يا ہک نب رت اتم کاخ کس تورا گر تلف نوک ل افیبشم ای ےس وسد سال دل رد مس دل تل خر ضا ہد ردا ےہ موہ تست سس زت راما بیس پت رب ٭
 ۱ . ترک ورا سر سلاد ںی بش کرک نا لک کرام ےس ارم زص لر نکی وان صاد یا دز سقط صرس دا کس ۱ دن ناف ہروو تزح 0 + فای تب ےہ رل تب ارپ بک: دد ریو کا زا ترک ےس ۱

ee 4 1ل یک شالا ےک ولا نل کنان وے ںوہ امداد سم کیر کرادی اس اھم او راس ےک ں دراو ر تس ہر ےک روپ اہل پت کل و الم یس لری اپ هک ود رک ناک ےس یی ۱ ریه مبتلا بهم لک شاد ی رک ا شا پے لاړ رو گرام لی پآ ره از ےک نوا اہ سل یز ےہ اب فز د کن  
 . فم ریش" هل , یا ارب عم کں پچ نو برم رییس یاو یم رگ مز یر هر تل اھکر ای عل یر تک. شا کدو ارو شا لر رز ایک یک لوک ا ہیآ اد رد کس امالوم تن سل سس ام درک ہیوم بز ایل درک ازل اد ایک کے قرار ن درگ لم ایک درک برس نررگي رگ کر سم جج تر تہ اط تے تر رر تر ارش نا لما کر گوهر

AAزا ناو اپ  



رسم ا وس لب نے سن ا )07ت
 تار 

سس یر ےک چرپر ز
 ۳ اگر رو ورم اندر کو ایر کر 

: 

 | ںییگدم نٹ کنی لکی کس ءڈاہےرلہےر لو رک بکر جر از افر لب ایدہ ڈرا را اوسوکب ا لو

 لا تشک الوم سنج نا فا پا کند نی را اوم ؛ سفت مرہ یتا ںی

اج ,E کی اش ئراقر رت
لا ءاھت پا ا اک کے یت ےک ےس را 

 1 هک ی سا سر ےل اپ 

 | دچا مس ےہ ریہ ھازا اش مت ورا نخ ےس ا ایا زا سنا

 دانگ لوپز گیر ا لرب ۱
79 a 20 ورا ںیم نار ےسرڈودر چد شیب بک ٹا و نار

۶ 

رر رر ےک تیرا ئا اخ لام الو کتیا ےک باب کوچ
 ا" ےداد یا ارت 

 مادہ کت بسا سنا او جا رک نیرگ
تن را کر ان ین اوم تعب “دہی

 

ست تب لو هه سش یم یولزآ کک بسم ترم
 

 2 : ۰ ےب سم گو اھ وا

 بي اب لوم ترم
 1 س تارا: اٹ کدہ پیدا تاقی. : تم لس

تو بندر
رہ لو سیم مو ےک ور ال یک رر اوم ترک ا تا

 : ی 

رسم بب ےس برف گرا ٠ شک در هر تا اگر گرگ
 ۱ 

 : را ڈس ےن که تا لر سالم

زگنوااگنرکےز زد کا ےک گی مس سیف ی ترس
 ,.>٭ ` .ے

 'تہر ۶ رب لارا ےکپآِ ز رامز سما اوم اوم الا | بس هر هارچ قناری

r اسوا یف تباث
وم ۷ نر ےس ےس ارم ا 

 7 

س تن ےس ںیم نا ےک گز طه ترس وک ۰
 1 7 27 ےھت ےترکاوازامن کی کال انتساب ےک پآے

وو سلف ند سکپ آے فا وا ۱
 1 1 هر ربات درو هک 1 لر ین وام ےس ت وور 

د بم تل تیز اردو لپ سلام بح
 ۱ 1 1اے اک لم ترک رم نازار کار درک وم ام پآ ی

 زا ار اد نسل اس قم تاک ناور ار اب بوت تادا یا یاب ل

 1 بل امت پر ہل ار اہ اداس اک در ۶ اٹ یھت سی

 ۱ هلن ام کپ کس

ur ی مک رش رگ رے وک
 د 

اگیففس ار
 ا ل

E kS eer 
 ع کر



1 i i ۱ 7 ۳ نو کت 
 ا

 ری چت

 یوم ارش الو

 ترج ںیہ سین مے تر تر اھ اک کن ننه 2ص90 و نت

 4 ور رک اہ ےس برف وا. کوش تر تیپ تند روا عام ہک تفت

 اگ یر کنون لم باہ سکی نیک ا یک انس ی ض جیش لر نان هست را در تپ
 ںی 2 سوشا سک رب تر تش ترص. وو د را بایم اروا ہود لا ار ۱۰ ےک ناب ا

 رود و کت کرک درو ای او ھکر راپا تری دیس ایر اپ سا بابسااکس ا خا

 رک تم ہن کر وو گہ شک یک ار تنگ اکبر اگںوہ تیا

 ناب فسا فر تعبير را ےگ ں تم یکن هد ےر ترس. ساری
 ےک کو سکا بحس کیلے ناف انا با ناتو ید هدر انا ایام ے ا ے۔ایگرا را ملک ویکے ما ےھت 4

 گل یا ناز کیک بس نر عرب اڑد سرا اکر وا ما
 3 ساک ایر ےس ں واک اس تام یا ہار ےک یم ا ٠ اس اون وک اکا اد لاح هر ب شبح امر پا

 زا. . اپر س با ان سیره :fa : عباس لگد ےہ ں رہنا بج 17 جام هرس وڈ ہک اب. رک

 سی زر ورک حسب لا طرف نر E قو وسد کت تلف رگ ال
 و سیم ین یر کمک زر مم لادن رد وتار ےک تاکہ ےہ ارد کا ۱

 ها لری لو یک یوم رب ات سرشار ی اونا هی ارت ی اور یک تگ سر ا

 سرک اروا ایل ر 2 گرل اڈ لاک مل کر اص عرط ماہی ب بار روا یاب اک ب حا کرک رگ را ۱!

 تا سم بدر !وررک ا٠ اھت اہک لی وت مالا ا ایڈ تستر دا تساوی ھے تر لت ت

 لاک سز سرد ہیک نیو دارا و نیل “ار آدم زا لر زنگ تب ےس ابر سر سیر سرو 7 نص

 ےن بکس یم نارردد ۰ هر بلند و تک رک و شک 4

Lyنو ید اء ا او اشراف پآ سار کرد ےس جان  
 ۳ 282 ترم رود ےس پک تا سس نت نما ام ا رکے ےس اد ما

 )و فر غیش ن زکر شیر, کج شل ی ا قے پآف مل”. هلن دیو پس( ی درگ لوح بہ
 ےس ایپ تیر درود ےس یو چن اکا 0 وم رنک اسب هک دراز ییا ب حا یل الو تحت یا لاو کز بادام 1

 م سامر خش اک ن اشراف س١ ای لاس یی eee ا دا ا راہ کی ای لات یر تیز

 ےیل یار تس ں ںولاس شی ےھت کیس ناغعتسل فا لباکء اب - لو نه سپر یم سا بکار

 ۱ إر یا

 ںی وم قد ناجی ا گرم نک تم فرم ها کالا زن یک ال تر 7 ل 2
 ار سا ناتو ات قنات ریل ترا رو من هک

 دہن

 هد

  rns/آ ںیم کد4 ۲



 ۱ اد تیک ی هر اگر تیا پے لال لا درب و * ۱ :
 ٤ اشک 4

 2 7 "9َ ےھت تم نار تک مو جسم افت ارم ایس نوش تا

 20 از لانا ات ا نو ےن لوپ شیپ یک رد بی شبا اہ لام اسلا یومیہ سیلک. س تشم
 رب کت گرگ سد سا رکی وج تنے کا کام ت اف ار قنات نور قیس لاک ہیٹ
 ۱ 72ھ, ام ترم اکت ایفا دوش اھت انہ لا ات لولد دا 2 قرد ترور یہ هکر یھ اروا

 ہند تن ارم روز ساس خمیر ےئتارکع ورش ول ین ابر یس

 اان نر ترک اب اھ وک اف یوم یک رو ال گا ےک سا یر قاب نی تر کے رک ایک وھی رر مار رک

 ۱ مر نم وک یم نت قارا ےن ےئا اف ناب تارو ن نکی درک ور. تر لار :اس ا ترور دل

 رسا راع برتر اف کری هو کن رپ ت اتکا کل ۔ لورا ارا
 و ورکا نک اف ےل سا آہٹ بر لال اھ ا مات ینا لب ےس یک ں الت اک ارد عم

 تے * یی مر مدلل ار ار ےک سا اگل ییا "ورزش کم وز إ زن گرو پس

 7 IIE هک روا رد تن نا ال خرپ ییا "بلوز"

 ےس جالب الا" ار اشنا با * رو اه لو تیر یا ایاز ف ےس زاری شا ےن فلا اب ما

IALهی نر خط سی  
 اب رک ت آتی نکا ی مم

 و 2 ی هتک یر ۔ "ولا حالو تقلا" ی توربو ث

 ذیل اس ہک ا سر ور نون تقاد را دا ارد تم بو رم یکے نی لت کد

 . لام ہود الگ طه ےل اباد | اب تابت یل ی کف اب کت ےب SI I ہور

 1 )مر سین ام اینتر کلاچ کرک ےن رک لکل ہاکی ٹن بہ رم تم

 3 2772 هل بلور زر 7

 ۳9 قدم پاپ آپ سما بس یی مس فر هوس کس عکسی نیل سکس

 1 ها رک ید روا تا کت سما ورک IA رگ از رک افن ےن تیپ

 : منبر ینہ رباط بب هد ی د نا هلع اکا ارد اهرم ال ین مک

 1 ےک تب صد ری برد کو ورق خب باس تصدی. نم
 ۱ 2 یر ی ی اب اار راک تا یب لپ 21

 گروہ رداص ےس پو انا بما نا ال قوم ما نک: ید ترام اهل 2



1 
 ۳1 مج و ناس ےڑں

 د 3
 اف ےب ہد تر مرتب ببر سا ادا لب باتو لٹ یماچ کھ دن 2 ریڈ تم تین اوپک ید لس سی تست نیا وو یاس 0و تا ےس ایا ےب ےک دن بر کا نیل یا ر شا ںی تیر دیگ ر یو هم 5ٌ

 ` سو ےک نی فرد ےب ےک نید ےل ےہ شاتر راکت مد گاہ ےھت اکہ اھ ی 4
 هر تک تیبا ١ ر لرم ار ایک شا چک رت سا را باڈی رن نی

f 
11 
 نا ڈی کک اد ید تر کوک کلر کپ یک ول طي نا ی ره کہ سا دو کیر دلت کنار نکات ل رم ین )بس و کس نم زنجیر رک راد کیا را شہ 2 مور کک و یک یک 5 تار 1 ۳ ہک
 ۳ و و و e کنار با از کیت pi اد شیپ کے پاس سم اھکں اہلی ناز لے کیو ریز رک ھا وک

۱ ۱ 
 و ۶ شر ار هر 1 ید ی ۱ کوک نا مکر ساپ پا ند ییا + تب لاگ اپ تی نک ےس وام لوم اکیس اکو زاد دوکان کوب ید ایک لاس اکا سد ساک ےک کت ارکان تس داد شیره مضرات سیم افا
 7 ارزش ہک درک ٹا کرد رک ناتو هارد الٹ ارم نر اونٹ تد رر اح اھ 1 ا اھکے رکن دو  تفعاو م سد

Eاو ا ۳ ۳ .: ۳ ۳ رم رو ا دری 7 شام مدار تاک یر تا رکن. نت ملا دھو ی پد جت ےک ایف تب عالم رب یر رک زرد پر اں وہ  
 دن مد 00 7 ی ابا تا طنز رزم سانگ تر کیا رب ےس تساز کن او کتب بیت فید. ۱ ترس سر ںیہ رب پا نی راشن ا کیو ےس رپ لک 4 راج تک اب یر لت یک تاریک تر لک ریز کر ار اپ سدد ندا ترس لوس درک ا اکی نه ی لاما تو رم پس 2 بل ت فدا شب ۰ ےارڈرود شر سگ مکن ولد بید بسس نا ل اور رز يا سام لری 0 روا یت لپ توش ےس ود انکار تم لان نر شر بیر یک ترس اہارد یز .ےاب جب رجعت ود کر ام

i ۲ eیر یک ںی ت کی رسک ناز سیف قت اہک ایل لا ےک رنک یک قوم اح  AOD LL۱ تک زر کل , ےارف یاد کسر تری بلا تا , ےا ال ی رد کے کد نان اپ چا لا ادا. هک: ور  

 ۲ /آ ںیم کد4 جرمی



E : ۳ 2 7 ۱ / 
 0 یے نی د و و

eرکن ویسا رر ےل و قطب ےہ ےریخ ند اا بک وان ا ںی  

 امان برکت تر کس بل لعاب گی یاب طه پد سوگ ےل هک

  Erبر گز بارک وہ نو تیز ارت بجای لر. ہی 1

 1 اک ٠ لوہا درک تسلیم رپ یت جت ۱

 ازین لک پیکر نفس ہد لم کم بک جب

 ی رے / و ما ۳ جم ce ۶ے 3 چ7 7 رس 7

 ارو یہ زلف ےئ اسلا سج ؟ںوہہ ار اھ کر رکے ہم وج رکے تحت قو ساروا اھڑب سل یر

 1 لت رد تا یا ےس ناروا رہ کما سد اگر يک دا د اف مس ںژنادص

 1 2۳ الی فیل کس 7 اک ۓلھڑب ں وسو کب نکرد وا اکہ جن انا ہود لاک

 ادا بطش یا ا نه تسشنرو یر ےل ترا تر ےب اکی رول ور رگ ۰۰

 و ا O TE تما کر ا یب کانام ورلڈ ری ! حس ترک ےن آپ دور ار هک صا اک عی ےک افر لہ ایپ
 انک کر تشم س کین اسیر تون پ آی ج یی وب یوم ند ترش لیلا فزع نارود سر. اب یرورس

 ا کد قلت کت زمال5گربجب رگ . قوت اھ نکی یکے رم شفیع شاخ ےروزس ےل او ےہ رکو
 E ۳7 ۱ 5 ۹ ا

 درک رک تل و گیر اکت رم ےک لجم یم گا تبار دور کت اد اک(ك ارگ ول ےس مرو
 رم : کرس مر ی و بک 7 ا رہ

 ۱ تب با نب گز گل اس. ںیرکت فل اف یک کا نعت نا ٹوک نیک یھت رگ ما لر تر

 ایر فوت یگ ارکان تاب اکی داد رکی کے اوہ یردرس نر مار یر ی راو ےک کسر وا

 سا کر بد او ا کشور ےہ یگ یھت تراز لس نکس اک

 ارکیده ےن کان جٹ ما کان کھ کد بافد مالظودا فیل ارد یک نب ےس نا باطنی

 ۱ ا ارت یہ ےن سا کار عرار
  3 a4سم اب ٭ ےن 2 ۳ 4 ۰ :

 مما سیاح اےک ابی تیادا د گی تتروز ای نس عج اب ہک تب ایا تی
 e ا ٠ن و

 ۱ تین ںیہ سر مر 77 کر اک وک و

ر ےہ اط تقو سز کے لاج رت ےس صاف برج کب ا گل را
 ا لاک بو و یب روا تذک

 ا کراج سا ےن نوید را تے اپ ےس اہ تارو سون یورپ برک کا درگ
 نل گن ۳ 2 ى 8 7 1 2 ۳ ا ۵ 7 2 ل ےک یس ٠

 ا روا عر عم اک ل وسلا لاتر وارسا لاف صبا اکو لد الا وکت سینک ضر ور)لي عشر و ضںب تو

 ۳ : و : ۰ ۳ ۰

 ۲ ۱ . سینا نا ایگ اج من !۷ن زرده دل ےس مسا

 ند .: ۳۹ ۰ 7 ۰ 1 3 3 ۶# و ۱ ۱

 71 نیک کر ںیم انکم گیم او 7 کور وو ےڑ یا رز تلہ نگر وا درک 2 طرف ترنج ل امر

An ۱ 7 
 را ۳ 2 رم یش عت ۰ 7 7

 و i ایان LS شتر رد تر ںو رار امن اجرواں دیزل وراو نشد ےک پا

 دا رے مل ےس شر فا نم و و ا 3 یی یک ده یا ۱ گر

 لم کک نکہ سٹ تم اھ ناز کرکے یکے وتد ںیڑزوا دن: یک وزرا ےس
 . لر ی فی مشاع هلن



۲ 

 1 ٠
۱ 

 ر 2 ۱

le 70یدال ا یم انالوم ۱  

 طب اهم یہا باک جس ےس ین او یکن ر صبر زند تیرفییڑٹ ند کپ ۱ ١
 ناب و نازل لر شیر وزش تا یواش یکی لار نم ےہ رات 82
 الامن ورکس ارگ اکا نی سک و اپ یہ تمام نگر انکی سا ںوہ اڑ ںیہ لاع جب وم شپ
 تيم اتو یب طب کردو انت کشی

4 

8 

0 

 ےک

1 
1 

 ید زير ابی لیلی مار عرش
 ام رب امریت بعام قم بابا کس بھا ق اج سری اتکا بج
 مي ارن شون توام از ولت زور سراتو میسج
 او وکار هک نا انار یک و ا ی وک ترم با
 ثروتمند کس تیز ارم ےک و رض را یاو وہ یر یر ات ےس اہ تم لب

 از رسو ن کر تعا رک ےن ےنواا نا ے ں واو یہی ابر ئوغ والا ب
 پک امر سنج ار ایت بمب کب یر ھا
 زهر تک سر ھق نوکری یا پره زا انار تن اف
 لانا بت دید یر مک ن اتر[ تماس رو« نیا نون یہ تب او ےس وک ساک
 درک طب ند نشان وین کس نان

ترتیب اش تر یی ر کس نود تر طو تیر ےک پک ۱ ماست
 ۱ بتلا لع ار ام 

 فقر یر ضش ورم سرکوب
 رم تور برگی راس بااط فی بام ی ام ترک ن اردد ےس و و ترا کب تاس یا سن ان رفت

 ںی باو رله سس اف پا رو ےہ رر گور گنا پآرو ها در دا تسر اے لب"

 ال ب تب یکن ادا فور يک نور مد ہب۔ ےل قال کنی نک ۱

 ۱ گو قال وہ ےہ اپ کب ور رسا با ف ار
 7 ید باو سد سی کر

 را سی ورد مک ےس یس روا تیکه سوو ےہ یب راب نون ےس نوار 4 لدتا کپ
 رات دنبفتن یدرورس شد برد رام هرکی رج نوش بکن اس یو لرب کیر لرم ب ارس

 پر. سین تمام یک اوت ناضیف عی کتب ردن تی رم و
 ہیر نک نان قے یہ پک تکراری لت ی ورم ںوہرر یتا تستر ہا هود

2 
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 هاب ما رها ردا تم تو تضو و تراز طارمی

 یه "

 رب نم متر تیم مور ا لیزر هضم ے۱
 و هک ها e 1 ایف ولرو ; لس 7

 ا 5 و در ۱ 2 11 ر 2. منا 71 و ۱

 ]سکس امضا بم دف سگ زر وناجذگر واعظ بآس ۱
5 

0 
 کى 3

 سس مس و سس رسما الع ےئاہ ںی

 اھل تاب درد اک ادا وا یر ںیم تال طرف سراسر تیک

 یش: ای موت کتنا وہ ےرزگو ہنی ت نار اش را اتم عطر رکے

 2 ا ا کا تنگ ر نشا توق بزم

 چپ ہد یورک شہر فو اے اور یس لاش لی فماپپ

 نجی شرکت ےن ور کیک یم یب کیش نجف ادا یہ م۲۹ یی سود سپ ۱ ۱

 و بو ترم تر ورم زلف اد ےک ہیرو کپ ےس سر ںی | قرص

 با هل ها حالي بر رب ی ی لم
 a صبر یم بک رپ یک ا تم کر ںی اتا اس سو تر

2 

 هزاز نوک ساک ربا ولت ایت ورا لس رپ قتل الم یی ربات

اپ غیب تو سردار امم ےس سیف 1ےک ما هضم بسر ران سپر تک
 و نیس ۲۵ رس 

 ميل طه سیمای س اروا سو ترش اش از 7 هی

 0 شکن سک وانت رب نو تکی ہار ںیم ع۶ ب روا یب بس ۴ تار یورو ترضح ۱
 و 1 تم 3 ۱

 ۱ لو و وم تاب بیر گرا مر بنت قران زیرا رس اوج

 ۱ ا ار رز کرک وہ ایت تاب اہ سلیور
 لک اچبں ی ںونو کر لیکن یم تو هارد هارد اک ن ےت ےن پیرو 99 سن 3

 لات لا فضای جور ہو ووت ے ساپ امہ بیس یب طراوت دوره یز 272

 4 تیس; ارس ی روا ےج اڑ ادرس یس A زور چ پر تو ر اقر یک ut ع دی ند نیو

 دید دا! ان اشک سر اب کش شرف یل امیر یر شا این اک اجے نیز ن ۔ ےبسرو

 ھو یک جہ کر ےک تالا کر کیا
 “اا وا اج ور ار نوکر مج

 : ندا دوتں رسم بب نیز مت

 )صلی -۔ںوهوویھجسزت رض ریسم ےس پڈراویکج
 لاج اوس ای عين دار ما خان: نر ںیم ٹن تک

 تم

i 7 0 ۰ 

die ہہ 



Su . ۱ی رادان 7 . ۲ ۵ هد میم  

 د را بوٹ 5 0 2 شر مو

 ببرید دا ید لا ےک شاکی کت نعیرگے دہ اور یر ےک لام ر رکا
 موم لس رر وا اکے دہ سار ہہ کت رع اگہرایز یت تشوردا او هدایتی ارپ کورس یل هکر و ٠اا
 گر وخ رز سو انا فہ ےک دات ع ذآ لپ.
1 

 ٌ 1 مر ری ۱ 7 ۲

 ام نر ور ار اھت فو ےک ساق تم بود ی رکی 1 2 ۱

 بادکنک بو و اب یر راہ اد سپر پاک کا
 تراس ترم رم وتو رود سان رش گم کر ص۷۸ 5
 هد ںی ناسور نہ ل اس روا و لان اک ں ود روان ایر رم ترضترد ا۴ تر علوم ترک. سا

ضر انی نگ عد سود مولا ارد مور اط جس ما اردک امام یہ ہا
 2 ری 

 گو کو تسر لقتس نا پآروا گو یل با یونس ترطیکس او
 لم ف ارس تورو | تستر ب سرت ی. لام اک تین یر : راس اتر اس 9 ںی اکا ارب اوہ ی راتو جات کینو موللاراد ںیم ۱ | یاس اح ایک تولو وار

 ی باش بت سارا يا کت وه کیک یک اوره یو
 رد هاب اف فست ی رو بم شفا کر راتو ےہ وارتا بارہ
 کپ آرا: پرتھ انا لد تستی برتر الو بحال عشر ارم
 گرما ار *بحاضں لا نر زوم تیک فو سا زر درس خیار گا درمل س اھ کسان
 شنا ےک ئور گیل کاش ترتر دا ۔ کس کس وقد یگداس زان ےب ےس عنو لک یت فار رکے سیم را
 و واسم دارید د الام کوچ ایک ایمی کارڈ ٹری قواد در ےن نوش
 ۳ سما ال تیغ برگر کم تس گر الو درد سو 4 ےک ی لا تہ ٹک تم اس اک نو ۱

 ںی تارا اب ن ابز ولید اب هراس ردا اغلا روس ےھت کسر سا کی سا تا یش
 ہرا کن اب ل اس کز ار واود ی شست هاشم قوا نلوم وہ تنساب نام شوک
 زر ےزارک هردو سکرکں یت نم کارن وا ذد کے بورتو بنای اف

 یاو سان تقوا پا شر شاد ساوا یر او وا یاو کو سل امت ۱
 یہا بعاس یار سطح لب اردو لم ایمر تسر اف لاکر ام ادوکب صا ٠

 ع ۔ ےہ لتتم ے لو رژئیکاسوےر ارگ و زا کر اکے نرم بوم

 هل ر یہ ہرن اک لف ےس وکم زنه یہ ۱
 رود اس ٹرک گر لر ٹرک هن

 ۲ها-هم رخل ےس ۱

 لپ زا وین ےل یہی ےک



kz هم لیتا ےل ونک اراز ئاغا اب اروامالسا
 ۱ لا ساکن اه ضد 

 سس مار ٹاپ اپ تشاط ںیہ لو رو ناز هر وف شی ارد تا یک نات الساد روک قت

 | الخ تن داس سرشار ہی وہ شا لو اک رس سا ںیم نا یک سا ںی زد ور ال
 1 ایوب ےک لے سم درو بو بس آر تیک یا ازلی تک وا ترک ح طب وم ورم

 ی
 د ر کک رت تتار ات غیا س

 ET گی راشد رب اک ازم ہو تقسو ق اط کر تصوم ےک کر اعر نا مروع

 آں ھات لکا اعوام عناد ت زہ[ ب7 ناذل انگیز ررر روک

 کرک روا یر اف ی ناسا قلعو اف اسے دول اعا ۔ےہ ق کان لرنتموکل د ےن اشارہ

 ٥اہل التخا ںیہ ہتاد ام وار اتکا ےک سا قت ادرک نک رعایت لو ام ندارد ا ق لام ےک کا وسا
 ۳ نہ دی 10 یک 17

 مایکل اینچ بوبک» تست ا! تاوان تک ۱ےس یش یگ اوور

 روا توا د سس سوتے او یار اراک بجو مسع تر - هو یو
 ا ضم دیک تزلی اند ےن اس ےک سز لے کوک وشت ود ںیہ یب رادشاہفو حا اطا یک ادوا لورق و

 ا اےک ناروا یت اوٹ تشو ےک ھر ےہ وت اج مود یز ےس ناس نیت ود یک سما برگر
 1 ایر تا رکے رت ںی تکا تود ید کت اار قت تلود ینا بس
 1 جو ۱ ۳ اردد اشر ںیہ بابے سے پانل کر ےک رار

 مک سرہ وړل رکا لورو 11 هاجس نکے یر یر

 مے  ضغوہھ+ھرو ےہ بش سر فی کر گز

 عا اد ہد ناب قت ےس نو ری تپ خم ےک ورم ما لدرامرکن ا یش ےہ ےےاڑورو اړ نا

 ۳ مرا دن توس دنا
 "تل رابرت گام وا هر درو فور کا فا

 ۹ ۱ کوا قوت ابد تک

 راک را وصل یس کی تعا کرا آر ین بشر ازووم تبع

 دفا تمت لو نام شر سس سالہ رکی ور تي کپ رر یت

۱ 



۱ 

 هه ی چ و چ ی کچ

 نارلس لیپ سب

 انطاز و:)و ضاظ نی دل ام لع ةیفرصلاملع"
 مقھلاس خال ار هلعلاوهر نیلا ارد

 لا راس الا مامدد ب ) الخالا حالصا ۱
 لشاب نلخسلا یوصملا قمت لات هللا

 ۳ دبعانوکد 3 ارالا بلسو لا ہللا
 ام ةف وحلا قولا - ٰیلاعت ہللاءاضطر ا

 فنا ھلوقب مالسلا هلع ہتلخرش

 ثمدعلا هی درو ام و میظع نلخ لعل
 لا. اذکف میت دخب لیصفد
 لامتخا و یار ارسلا .ریلا الدض
 ر نئرب ةلماّقملا شل نع یک ذا
 الا لفبغو بضغ هلرتر نسح نلخ

 و نانلا ىلع ةقفشلا طرفب راشیالاو '
 .ددخرطح ىلع ناخلا ن قرف وک سض
 ةقالطرفاو زوالا توام ا

 نیل و و. رشاد هولا
 ۔ نیا و نسل كرت ۔پفایلا

 - راشد ۱ كرت رات الب
 ۔این دلا نمرپسیب ةعانقلا - ۔لڪوت
 تولا لال اد عارمل | كرت ۔ ا
 ۔دصلاد دنعلار لغد كرت - یھی لا
 8اس ۱۳ ہد ہا | کارت

 نارفعل عمق رتن شاردا ا
 :لارکشو -رایف الا نحو اد
 ٴب ذی قوصلا- یس باوا ذب
 فرضللاو ۔نالخال اق طايل ار رماظلا

 اگ ب

 عسل نا تیبا یک لو زر بدرجہ پک قا پھ
 رر روا نید مل سطر ما منع
 الش تلاع یکے ئو ےس لو روا اک قب
 انکے اکو فطر شش ردا (راولس 1

 6ء922 0 وه
 2۳۱سی دارا یار ها

 انا فرص تبار وصل شنا یک
 کج یم رس راو کد
 لپ )ر نایب ا ارلر۸ر اک ان

 لک سا سا ںی رپ 72

 ر لی امی لو
 ےک و ر یک سار وا اھ هرکس مپ
 ا اآت مقرر اکا ر طلا
 ا صو نوا نک اوم اک رش نوا ارک
 4 ا مکن ورسورروا يدرم اب اورو
 e ربط مرگ تنش کر
 و و 2 4 متین
 میت اش روا ور و اک زامماکافروا
 اتو کارد یا ر1 رپ دا لوس
 نیو تمرکز تير کو
 ۱ ۔ایک تعا او ی زوار ہور یک ال یت سوم

 تک فان کس بارم لر ی

 هارو رر ips سرم 9 در زوال شب

 اک وا ای یتیم اروو-یکراب وری انک ریل تعد

 رفتی وا انھی تیک تقفا 7
 ساز ازکم س کس نوا اک اجر دا یا
 ٹل دادم در ده طا و ۔اظانا اا

 7 رو ابشر نر ایزو

u0 م N 



 hS ټه 4 ۱

  رمی نرخ وہ ۱ 7 ۱ ۱ نالی سم

 بدااکت صا هاگب-تب ساعی ب بدا ارا ةا ةرضحملا بدا - هلک بدا

 ۱ یش تاحال کن سرما ےئاوس اکے تہی ال الجاو ءایح یاوسامع ضارعلا

 اد شوک رہ کت سازد لا کلا آسا شب لخت یصاعہ عا وسا ۔ ةسدهر

 ۱ روا تسرح روپ اں بے شعرن “ةىلظلاإ بسو سفنلا

 مم ۱ ۔ هست ا _ لسد سرباز

 هد هاب تااپ تم لام لب لن یکن السا نانا ھا ردا دے لو اننی یف اما

 ۱ نسیم ا شب غو ررر داں مک یم ٹو کم اعا ںیم لاسوس درس پے صاغ اکب تک ماما ۱

 ۱ ها يا لا تاتص برکت روم طب یر اناج ابال اک تارا یم سن لاک ا ںی
 کرلو لطمه کو شوم تم زکات

 ۱ لی مو عندما سا ںی کاک ویت وسر و باکس ےک یا

 4 نرم ت اطا ےک ید اوا ےک ا تیذ لن ا یب تردا یک کوں کہن ت لوت یک ۱ ۱

 یا تر ضحہک اب لوح وپ کہ ریو ھن کار ہر وہ ال یک کب جمال 5 مش ۱

 کرک نی ای سشوار ےک حا یاس یءاپتناہا .+
 رم

 تاک نامے امر ازکت یوکے اھ مار شی لم ارگ عطر سس ےریمردا الف اب حرم یھ یارو ۱

 یاس مه بحساص یا لاس ی وم رسوو روا کفر ل ییا کا اکے ترک ددر ان ا

 سا اٹ امار چک مادی شیئا بحس ایہ کک ےس دوا صاف سیم ےن اڑان وم ا

 دن لو ار دکاشیا ےہ تکی کاتا کک او باوجزتحتا کر تر | نل کرس ہک نیک ھوا رک یی 4

رب ےک کوفہ ِح الم قور را ا کی عی الل درامد او مک ساب 7 ۰
 ۱ ۶7٦ یکن ایلن بحاص یب ع

 ES ER موم
 کوکو کی در ساد سا۔ ےل کک یب ساو تیره تے تراک
 ایر عہ کس س ا اک تم یر ترم ےک ایده ےن کر مت تم ا

/ 

 و 3 ET ےک ںیہن پے کوک 1
e 32 رم ۳ 7  

 اک ید( ا رب ٹیپ ںی نادر ا کپ ا کوب کوکر فام دروس آب حا ص ی ےس دی آ اف ا قیا بوت اعرض سا ےک آر دک ٹی ا صد است

 ٠ o مرا م ي سلا ةه
 ج



 بشم ۱ 4 ٦- نیس ںی

 سض ےن ےس وس 2 1 ۱ ` اصدر رانی کیر" ) از ای لی ا ابا ملا. شک بس آر وب صاع برون وب و
2 OS ۰ ۲ :ےس بآل ررر رٹ 8 ٠ سم ا کر 5 ۷ 72 2 ےک وک ۴ ۱ رک تام رو ۵ ِ یھ 2َ 9 سا ےےہس | تیپ رر سس تازہ رک وک رک ب باق کیت ڈاک ت فسح انا  

 و ےک ولس کور عتاد ےک یارک تام متر در زم ا حا سا پاد قسط 0

 0 ماع سکس تسر ارو صا ےل وا بح اصلا ۔ال مکر مذاهب ساب ےک اک رب ہک

 او ار تب پد ےب تر گن داد یب تسلیم ترور ۱ می رز شتر یس کری انس ۹ تیم یک تار یر کا باوا مل پک ےک ١
 لا وا سد نیک رک پا یر دا ضرب گ تر ۱ ۱ . شارپ ره ع بچ لو ہد تر پلو ےک راس ےس تہب  د ےئا یز انا اکنون ام کیک
 ار لولو ا با ال اتر اوشو وا 2 ىا اس اں یر 1ب رک تن ےت اے یر ۱

 تیک بر الو یتیم اذن شات از رعد تسد تشاورب یک
 سس ۰ رس کار کی راکت ضنح بس بم عاص فاع ال توقع دی سد ترا ےئدہ شمار اکبر | سا ر ر ۱ 0 ۳ 7 ۶ 2 : 2 2 ۱

۲ 
72 

 تيم ستار تم رک عازم پل نت کوش هم رات برا افتد یک کرد کس ارگ سر ےن رکا انت ازابس۶گتق انا - هی لر رج بابل ۱

 ملسرر ا کرم لاکو لپ 2 ارم پ قیس سانت کامیون يا تو هل
 کرد ےک سا باما د رم ںیہ لاو راس ےس اگیریشم اہ لکی امہ ۔ےتلا پ میناب لات و شی سرد مار« تو گپ دشتی مته ام
 اعصار فیل رح یگ ترضحر و یس زم ( لا ۔۱۱) عفت بح اسیر لاک االام فتح ساز حا ےک لع یوا کر اصر فام تو ۔ ںیہ ترس جی بحر دا ہک نواح انس تسدا صام ےڑب ےک صحاح قطو ارث ا' ےک سارا بیج نا مرا ےک کر نم اکی ا ےک بان ریو ب )دقت ره سم
 یی ےک ریشہ رر رم ساس 2٦ 2 سا اب صا ٴاصردا تری یا اصگرتب ں واود ولو ےہ نا 727

 ۔ یار تاو ںیم کل انس لس یم یو ین( لی“ 7 لاء یب ےن بحار ص الف اوم
٤ 



 تقدس هو و اکس ارں یم ۔ےس یر یک سکس روت مس سرو ۱ ١

 ہا ڈر دا ایل ڈا باز ئاکناےلترذح ۱

 ےس تسداد را تاقتاپ م اکا ام کت ورخ تارک ۶
1 کد بس رک شما سی 1 | تاقتا ارواتسورامہل

 ' لب 

 ا نکلا کت ار مر تبطع بشر ےن یر اڑب ےس بس ازکم سایز یاس 0

 تلی وآتس ا کپ یم پر ید لاس لی رد اولی اس لند رک کیس قلم
 : ایات ےس یا روا ی یم ادا اشک ت ماتم مات ار اتر ات ] /
 اتش صد رمز رو برن ا رھا 12 [ZE کروز تہب ف الذ کا شا نکس ۰

 eit یک رس و ۱

 ٤ کد اوزان بحاص بوتا دک کہ قالسا تز بس بنی ۱ ۱

 ۱ فشاری ےڑرر رہو رعد لے کرن لسی تام کل نکل دات ۲ ١

 ۱ آر رام مرا ںی ناشر ا ۱

eرم ۱ ۱ میم  

 نی اک لو کس تک و / ل اک نا اکر بک سس لا نیو سار

 تیز اسان اب تے سنا قر سجاد ا 337 رحم هک 7
 ۱ روا ےرہ تضرت ایل: بات تلاع ار. هاب نیا نو زور شم اره

 کرام اد ںودرکفاعم مکس پو قا سس
 شرک زر مش پچ اب ااا 17 فو هرم تشو سس1 ما اود ےس سا ےہ

 ۳ ميس يا و ینہ اش
 | یارب تما سد کم سرک تر فدک اتا ترفح

 ٘ ۱ ا ںی نمک ہما یھی ال دسم بان له “سیا ےک سر
1 ۹ 29۸ 

 ٘ E عا . ميمو نت دم

 انہ کا وم ادعا قاب باکس جا لو وما ازل سلم یوم تاذ کپ تک

 کب ا اپ تری سا ترسم تان دس سش کہ وو ےس تبعلرش ل داو سرا ای ایک ٹوک إ١

 یی یی وی کا ے ہار وج ووایو ا ےس نپ تر دسر سارک کبک 3
 ۶ بہا نم اثری سس ی تسوس تعا ا ا ,DONNE انناگیتاو 1
 کلم جلوہ تبا تل ا

 ۱ 2 + بتا آه ی کسب سوشا ےک پر اذا نا

 سا تمام اد یک طی 7 لا / ضیا شم راس او.



A 7 ۷ ناله 
 میش

 کک ١ ي جد لصاعرکس یک تس ںی وداد کر و تیپ اود تتسم اقارب ۳
 ور لااا سر لوڈ ناصر یوا ہیک اس ںی یی ا ران یم و ارپ نار تسبیح ی یی Ê U ںی ںی یار ود یراپ پس ` تارا ا طا کک گنت رس یار یکن کار ین ترس سی شرک ۱ و ۳ ۱ اک 1 ےس یا ۰

TOL CA LSSسي سرم یب ف سار کد کس ایک ار کا اک تما 7 2 : دب هی دم رکی ور ی زن کک ی اوہ چکی: بک 4 کت کا کے بنک ار کش حاد هتبشاو روز دا 7 وی تکست سقط ترا 8 ۱ ۱ ۱ ۔ ےہ لون او ردا یز یول رحلت تا ا اوات زا رک و لس تمد اروا اج درو ررر تلک ال  

 کرک اتفاق هم ےس توسل برد ور تم هيات شب کس نسخ رقم نر سم | نیک

N AE IE ALL 
 ۳۹ یری تير. دیک رہ ات رک چه ۱ یہا

 لر روم تست لت یب اچ نر انا لاکا تنس ںی تار رب گو بصاص راد لب تماس ا ۱
 سهام ام اجر ےس شش TA را تعا اک داخ ۷ یارو تن تا فر لت رک کتا برا ےس سار کانت برق مو بیک چر سارک کان اک ٹپ ام ال ےک 1 2 ۱ ۳ ۳ 7 7 1 ۳ ۱ غار وسع لاد دور 1 یاہو اہ تشافبر تف طلاب جرزروا عرش اسلا نم تعا پاک کل تو تایم ۰ تر یت شنکر وپ د یش خ اسد رکا یک رک وم انا کیل کل وما بم مت عید کپ ےس عز امی دوم سارو زم کرت ی کوک وب لد آب ناروا تاتو رتا تک تو کج ںیہ اف روک وع گی ورک سار ےھت اچ اکو کک وا CEE رکعت ںوہ گی درام کبک يا اسم ورد یف کک ی کت ون برن رپ سا ےک کوس ص اصاب ااو 0 یک 7 باب ۱ ِ

jbj Nنیند  



7 

۱ 

۱ 

 2۳2 میس یا کو رم ویا کور اب دم ورم و وگو موس و a r یش

 1 و : 3 ےک و ۱ هال ۳ روم یے 4
 / تالیف رخ و بلوک لس ںیم ےک رو مد رهن بش ١

 نیکی لاک

 نکس ا ۱
 | کردا ےک ب نبوی عن نور تک کا

 اھ جسم ےہ

  1 ۱ 1یک ۳ ٤

 ےک ارس مرکب سی ELIDA تکریم تام نم
 سیف شوم سرت پ ا اچ ےک ین ٤ ےک اردا آئن وی ف عا 26ر 7 تاک

 | اکی ماد کس ا آه هنگ تير دا از لار تفاوت کس ارگ کمک 1 1 E رر و وس ۹

 1 ۱ ۰ ۱ < 7 روا ی و

 اب یا تاون آه سفت وضع, وا تساوی ساک نت بي ےن اف ت نم کک س ہک کرکے ےک یہ ل ترکہ زاکت اب سان[ ہن سر ما اتنا ںیہ کہ تم سارے ہو ارف فا لال اج ٹکا کیک کپ اں بک تنا یس e یردا الروج لگ نو لب سا ےک ا 0 زیر طه و
 1 دان نم تر باوہاکس ا جیمز تیک ترک ویلا یک لاوس کیا ی

 جو

#7 

 کن ا لوس رض آں تمارصد وای کا تارسروا ت اا۶

 نا کلاں اد ےل ےل اسکے از ماکس نییکں اے اکا نیم یک یز کا ناپ تنا کیک اسلاید تو کود م ےک صا روا ہک حس اوس ش AEBS ہی ع یک پا وی اص تم تم تا

 ےک اک وم ےس نی کے ساز ےس ٹاس سم اشک نا کن “یوم سہہ موکل وراپ یگ دف ےس ت بسا یر س ۔ اھت عد قد تیپ کیا زر ری کیا
 اروم یاد عازف س اواو بلا هوا ںی تار تم لوک ایں یم ودرگ س ترد او ب

 او دا کپ آس ید ورکی ر مس (تافو ی اوو اف تم باب تہ صدر معا تفت فیت سیل ےس سر یاب رگ برن شر او ںیہکئز دام توا ناک یکن یسک ٹیکس اف د لاپ نیر ام سس ا

 ما کت لاسلو ورا ع ںیرکم اک السموکر ما روسی اس ںیم طب کا ارت لول ںیہ
 + نشت وب يا لک تیم اسو کس تب حس و ری ارد نر تر

 ےس

۲ 

717 

 1 ۰ ہے پا ی ۳ ور * ۰

 | ۱ بارد ا نو افرا ےس تیم تالادس۔ تا تیا یر لو تاب اوج کا مک
1 
1 

۳ 



1 

1 
0 

| 

AMT, 
1 ۰ 2 : 73 ۱ ۷ ۱ 7 

 رک اش ۸۳ ۱ ۱ نالي

 ۔ںو یگ اوور ارو تر کک یز ویو کل ٹال قی
 ا کرک وا تیر ار تیار نور انا د کا رخ يک باس اس

 ریہ نوع ۱ فتا ار کد اح وہ مک سر رپ کتیا لکه ساخ نو ید ارتکاب اف تیبا ںیہ یہ ند بااوہاکب س ن پت او اپ لف ١
ely (Fy f or 1 7 eft ۰ Jمے ا ۔ ےس یوم اس ۱١ ساب اب سام یو ھا 7 1 مد ےہ  

 | حی یی Gt از ںی زاب ت یہی لم ل لو کل یرضد پ | ا 3

 یک ر کن ارپ تروا ا ےس باوخ ا ۔ ےہ وب تاند یک کاکام یو بارم
 هوم کره کی لورم رتی یک اوا نو رز تحماس سعد او خا لبس پیت ۱
 ۱ و تساپرب ئاد ی فکس اساس باوک )

 تی تازا سا ےس ی وہ تبرک اسکی سس رکن اشا اا 7 ۱
 را باندا اش لات بل گر اب ترض ےہ اب تب ات وک اد اح

 نرم ردا تگ بوک کل اف اد سک لن نفس سا یک هر
 ےک یز وک ا اف بر شرک 4 تے ا ل یکن ور 11 دمت تک
 کرا گیس و گم رویش رپ ریز گلاب تر کیپ یری را لک

Oلولا ارقا راس نرگس مارک ارفروا ید لان شام اذارمے تر لر ییا  
 یگ پروا ید نام ا اف هی ما متن کش میک دا ارس اه

 سال او ےس یدک ا را باوا 1 NTE ئل ےک ینا سر ھا ورود لوک
 وا ست ار دا سد ۳ | رضاع ام اف بآر دا ابر شو اک مار ےبد ی
 تست شب سا کی آد ئا جس صو به خرما ید اف یک
 ٠ ےس وہ وکی هی رب سپهر فررال اکساید

 ترک یا ےس ں ور دو (تسلار روا ےس نی یکسر کا انب اپ کرک ار ماا ترضح
 ست تارا میکس ارگ رسد که
 اگر اهدا یارا کمکی الغراب برا اچ
 بوت اس تم فالخ کیف مس کی رک ےس رش / نان

 دزد ار کسر مت یبہ آہ ےب حاص ید لا تر کت نک
 اف لو سید ست طبی تکیہ ےک السو رک سال اچ کپ ا
 وي برا رش کیں بد اے وک او بار ترشح “بار بان
 سوم افزار ورک پک تا ترص ادا بحال راس

 ا ۳ مس



 روپ ۱ -7 ۰ :

 ۱ گئ شی زام ۱ مه نایب ی

 ےل آہ ہمہ تدا ید لوپ اتم یر یا نصر “لاد تسالس تیره نر تاپ

 ا و و کل وہم ید وس یم یل اد شب بدم یی وکو امین ۔ایوڈداشما

 هل بم مم گل سر مو ۔ںؤ ٹر اس تزف ےک کروا

 یہ مابقی کلا کج کک ۱

 2ر کر لرل ااا اوم اوہ ام ر دف 7سا ست اس کک ر رود عم تفس را کر تز ۱
 ۱ لی اکے ايم تفت اب حا مک اکر ار تمفع انکل عت | ترررئالب کلیپ ۱

 | ارو رانا کیس اهر فک الو اد باس اپرا لاگ ل
 e E TE Tes ہک
 TT تر نک ۱

 یم سا اج اہ ایہ و ےک تو اور اداس سلفو قلش حط سا

 رر لید اقا ایفا قم درگاشروا رم و را را ترول سس تا ۱

 ' ۔ےسارآ 7 عی ےک ابتو ےس س اکے تير وے او قطنب ا Sf اار ترضع- اد را

 2 اس نر يا لا لاک آر افخو کشک خش اہلاو ناس کت شو ت ا
 ٰ LES ارگ را تگ اپ !
 تك ٹو وإ ناب نزار دکل ومر تم سنا ےک با لعل ۱

 1 ا 2 لب اکہ الب تیئاہا کت سا هست لی

 : الی بہت ٹر ارش هشتم اول سوا ی

 ۱ یورو اره تلاسی سی | و ید او [وم تر: جت

 | 2کس پس در وو گر ا I از لر ید جہ ر تیک اإ | 1

 تلاوروا « ی تاکو لوگو زہ ا کس فولک ل عل روا لرج بات 2 سا و

 : | ین کیت اکر دوم فردا يا پر لر بیر کلا 1 ١

 1 تک اگے اہ ن ذی کس پیری جد اک تو سا - بلد ا اں یک کو نا
 “ڈو ں یوا

 ۱ ا | )ناق ۔ےگ نم لئاشورکگاڈود روا یا ۷ برشا رپ بارک برا

 : ]هک یو ت لاح اروا ۳و درک تور کد اد ری گےئ ما ا

 ۲ ۱ - گر ما یک ا بی تس توم تقرافم

 ماد یی مس هاب« لو تک رگ وزش پکڑ سو

 بمصم ۔ _ےھمنہجم میم ےہ پہ ےہ

 و هو شچچ چہ یش حت

 درب تون مس



 ۰ ۱ ئ
 یارانو 1 ° ka .. ہل یل

 ته هدر ی اےک سک وت لوجی ےس ریہ رگ یک 7 ڈبے ٹر گرم تم ۱
 گود اماکن کشی سای کال ام تفسیر کرب ا
 و پس کوا جس ھوا نم بوت فوم کشک |

 کد کرار ی لعدد لرواد پرو ط لوٹ یک سض رک ناسا نسوا
 ..یسرلو حب تسر « ہیرو نیس ا ترا E رک تے یا ر م ۳ 9 - و رو تل رپ تساوی ےک آر و ریش ںیریا رم ۷ک تھلش ما اله تک ید ۱

1۳ 
1 

٦ 

 ٰ ںاوشم سوررضلا لعجو وارث هللا باطا کت

 ات تو توسل سو تی
 یو بس ان ترور کراس ۷آ ۔ ا ازا

 لا ۰ د ایسوس :ز گر نب : ایم اپ کس لم اعام ککے ورد سارا یک ۱

 ر ناتا توات گر رح یں ئاش نامردا هداشآ سکه اس تیپ نازل ۱

 ۲ 2 7 طا کر 2 ا اروا یم روت شا ر اروا ۵ سي ےک خر ۱ ره نس گن سی ون مس هردو نگر یکن کروا ايد `

 ال یت شک سال یورو لک ۔ تشو گرو و رشت وام اکو گپ
 لورم یس ی نا یل یکں تومور اچ داری ات تداوم دز

 راز لیتے رر لدرٹس کشید خو نس یلص یک دیماه
 دسر یکی تخت واں تر زویم
 نا ادا جا رویش بن توو سس خیار نوار سار 9 نا تاکو

 اد م ا روایی یک + لداعروا سارا با ام هدر لی قفس شرم ںیہ کر ید ما
 یگ

 ۱ قفس لا مارا دت فاسد گر شد بک
 ۱ اتو فک کریم ]اوز 7۲۳
 تک با | سارا جی

 هر
 ۔ همت ار اروا یاس وشک سیر یف سا تاک یاس

 تي کیس یکن پرتو جد آر یر قم ماکت کا
 تر کل عباس ره تاپ یو کتان
 رپ ھے ید تب سڑک آر جک سس تی لت کپ
 الا فر بلا یس حا یک الو یت آب دس کوج رواں کردا لی
 ي و ےس سجے ا چہ در ضح لس ریش ة علم

 ہچ یے مس



 گرم ورم ۱ 10 نا ںی

 ۶ بیپ یک سیا مو رد رب

 و یی تعا یک | نانا الر تح سایر امس ورک کب حا یک لو متد بی

 اساس اس اب ار روا یا یورک ترا ای ےک ںی سک رک ےس ی وا کا ہد هر 1

 و تے روکے سا سکی کک ہود کنان کرا کی ںی ےس یک
 سم لباسی + پک مرکز اکر اہم يکي وع یت یسک اوہ ےک
 ےک شہوت رضح استپ همت یقوش یر دا ےس کک اپ تاجر کلر ارگ تار یک
 ان اسکے کس ےک یہ لو ور آب تو ترا حسن کا ےس یم تا کز ات رح
 اپ ںیہ سا قا اب سرک تي سا رد تب لات تارا ک

 زر انا ار گرد جہل بحاص يا وع ید تک نو ےن ہن
 اب 2 کت فع برو موعد ) بحاص لا بی لو تونس امت اد لب یا ناو
 او ےک ندی دور کے ای گوی شوا ا ب ا ا تک ب
 اے چا یار یک کشی ت ایہ کم اھت ا عب ےک ارے انو ںیہ یک یہ خاکے یوو ےس
 2 ےہ سیا یک

 ور ردا لام کت طعر کے ہمہ دق کل ہا سیم با کریس ںؤ راتب ںی سا
 ترک ا1 روم یر اخو ۔ ےھت رک دائم شما نرخ و ھوا ج ازم کا« سا گڈ ےب تا نورد

احا حال اردا ےل نگر تاصحر برک ےک لرابط ںی تل اعم یوکے ا
 ےس ےک ارد یک ل 

تگ شہ ادر 7 1 ناز ناررشیمچ ۔ ۳7 کار دا هدم یب اھم مم کپ ر 7 وس
 71 بک هم 

 رت 0" ٠
 2و دوم رج یکسر بدا سر ینزطک مآب. ا نفرت اسکای که رفت که باک
س نا 1 رم ںی ےس نضام تو تر وا ےک یر ام ےک یی سش رہ ھو vi یو یبا یا

 2تزلارسے

 کک ںیہ رکا لا عج ان اکر کے کہ رها عش ا ےک ا نان بم تا ار
 2لو روک ت یبا ازم ماست درک نا تو هک تلاع یر ن شرب طرق ےسوڑ قو

 ۶ ا ۔ ںی ےک کل سس نانا

 کم ع اوج ںیم سجی یک ر ہر قر کک ما سرے سہ ا
 ر فا تور رب یکتا رتے ازم ل ملتے ان کاخ کک ی

 ۸1 ۔ سگ سو شا نگر سا ۔ے فاص لا نر اک اسنا:ض اے قد
/۷ ۱ ۱ 



 9 یم ۰ ۱ ٠
 یر ایشان Né نالسیلب ںیم

 پآ دو اد لآریم ازم 7 ازامزم تیثدا دقل امن اس نا زر اتش برگ و ضد ا ناف تارت 7 یکی رکے نک کاکام یر راہ بحالی نلوم ترضع اتر یزاط ام کت یک یزوآسن وا جا رب رسانی ها رت کوچ ارد جد تک ن اولا شو تہب با 7 سوم 0
 ا ا ایر ںی 7 ۳2 5  و سرک اس سیروان یل وف لس ےک ا ۱ ڈے وم تاج رک نکن نر کے ےن ایر وا تسارل امد سیا سنا" رو ی : رفتم بوس ا ےس ی نو پر رک و اسابا یبا ینا وا مش و ۱ ۱ ےس ۱ ۔ ےک ےک برک احا تک سنٹر و انروا عا ےس آں یم اد 7. 0 کرک سم حور ماما باس کن ئل ستم فو ی م تھ ںادد ںادر یک تسر سب ںوزامزدا عم خط یس ۱- ےس تی دسر اشرف 4 ۱

 نر کند اح طی بس سکس رب لامپ ادت ساکن
 زر ای رک چوپ ناک کک تطاس بحار ہار دج ات ےہ ات ےک: اڑا اکر رکا ںیہ تہ اپ ےک ا یدک کچا طعم گاج ۱

7 

 ۔:رکا کل را ںیم فادآ بم 7 کر وا ےک ل 1 بآت قو سا ۔ ےہ سک ارگ 7 2 ۳م 1 ںی 0 بز هر مگر ۱ ۶۸ 0
 الباب یر سکی ےک وک اک ید ںیہ ےس یو اہ ےک نر پا و ھا
 یوزر

eرار تد 91 نر اکا نر اور تز رپ او كسرات کل وہ کف لک یکی ا  
 مپ تير ا در ںی اع سر ارم تم لیست راس یکم گل ازہ ناشر تفت یلاررص ا ےکپ گن چرت ۱

 متن اکسس اوج در توت دا ہر تمدید نب برکت بوس اوس و از اظ تقی قتردا بیا اب نباتی رم ںوہ کیا ہی کرت م اوکو کت نر فا ےس یس ںی راز تم مگر وا ںوہ لر خب پد رد بم Ife ساپ او ےس کا
 اج طر تاب تک ادر م کرک بست کل زاد اک تو اراک اردا کلر سیر لا یر ات تدارک در قبو سووا هل ای | تالومے ازور رب یر لوغو ےک وان رکو رکو نیر آہ کرب را ےہ زان هوس 1 ۱ وار اط عدت کرہ د تما وج کے جج: اکرم اظ لا ا بچل تس ا رسد تپ

 رر براک ہلا که مود رخت ةد هل



 لت کس ا عفت فاطلروا تین کو اٹھو ہر دامت از ارز بطمه دغ اف لو - ںی رح

 | گور قو ےس گیرد یلدا یک ات مارا هرس یکے یک

 لو شبنم پکس لا دم یر جا ۱

 7 ران لس پا ا روا

AR 
 انگلیس الوم ناله ںیم

 : ور رد ماقسات کود کس یراق دک یں ا لک

 ارس ار هو اج اص کب آب جس( رام اکی تو شین لس نا دام فرم
 ۱ اک ان مسکو | و طخ لوب راف ےس ر ا کرم ۳ ا رر ووز SA ام

 روضو ووز تدار رر ا ا ا اس بج۔ ےسر

 یر اےس ا دوا کت وال ا از اےک ےس لایک واگن افت
 ات مار اب رباآص را 7 اصل ]تار بح ۳2 لر مما سک برتر - یر ہم

 رک یے او ای امجد ا ا لم فرش اک ہت نکیل ف بشمول ۔ ےک یے ایرف تہ

 ی ایک وب لوم سس ییریپ رس تعلق سر آں یہ ادیب هی 7مر ادب ھی یکن

 ٤۶ ائر شی ازم لکی تاچ و فرد کیر تر غاز ےس ل فا لب لوط

 ۳ ارور سا میر اد لوس ار لوی اکی آہ نھ سس تاپ فی ےس
 ۱ تار لدخ شرٹ سد بک کربلا امر رد زا

 تر افا 2 ار لوق نم اینٹ اح لنا اسم رک کرد سا ط ایتصار وا یک ل ںیہ تام دبی

 زا وتب ہو روا ےک کر ر تاو یک م امر گن رہن نوک تشد ںیم سا تاپ قسط رانا

 4 تیک RI اب “بہت رلا شیر یر انہ ےڑرک یگ ںی

 3 ]باور رے ناڈو امر یہا عی مال نک و 27 ھر ات یتا روا ئی رم لوک 2 وک

 ONS ارب ںیہن اہ زا یھبت تو س ارگ تیر لام رم کیا 0 ازل ربی زخررا

 ۱ 2 سر رس ےک ملارد کو ےک ب صا اک

 از ر کا نام ااو ها تسزد ی ےےبجررا هیات نان علاوه
 ۷ زا تو ساون یر تمہ کہ لر هل کهن رسا ت عبدا لر
 تل 'اکس ا تن ںیہ تیکرک سا حر یارک( دالا ارگ ںی

۳ 7 

 | دن ۔ لی امت یک اش ارد انس دد مکا اک ہت تال دک اح بکس الا را
mT1 ا تک لا احتسب اسر بلا ان  | 

 ۱ وز ربع رش موم سر یہ سن ت سس سم ےب
 ل

2 



 ۱ ۱ ۱ اسسا وہ رپ نارب تقو ےہ ضاع راد کا ۱
 تو شنی راد سرما بسط ادا زرا هک لکم ترک آں ور ریپ ڈالو لالعم

 يه ورد سرب یخ تب یر یا جک تب ا صان ںی اف اخاکس روا ات بڑ تہبہوکے تبار مات رکو و + کد کا ساخ یس ی رک 2
 هاو ےک رحلت تاذ یم ارداتسیک یا... بحا ك یحی نم بحد كبح لعجارظللا .۔ےہ یار امو ےک لسی سا اھ بم تہ لا شر ول لو لوس بسا تم

 لا ےرنلردا لا ےہ ا ےک رم تک -درابلا عاملا سمو یلشاد ی ام نما
 3 ۔ےورکفب ورحن هد ار ےس : : ۱ ۱

 روا گینس سد آر لر مرا ازم ییہ ود جم ت خد ساف تس لرو شش روا ور یے سآإ
 | ہک ایڈ قد وس ترک رزرو اک ب ولحا صحت: نک تبار ورو رم ربو E و 7 اپل بتا
 ۱ ےہ ںانک یر اہ وم فیل شیدا کش بش ہنی رز اب یا ہد شب تب پل ت تور اک ت ید ونک دتر بل راس رک رک سره یگ دارکم اقا ےس ود یی نار ل زار آه سما اب ام کل کرک ترام رر ےس متر رستاک ساب نبی هک ر رماة تاو اکہ ۷ 2 روا یل لس ں نہ کس لاد هتل یر یوسف زن ترام یک سه سس شیره نو رکا شیر تاب تکمیلی | بالا ببم ساکت مکتب ےس با
 رگ سنا ہزم ا اکا د باوا ها وین رپ هک قبله ییہ ٹکا ےس یارک و ٹال کی کم ںوہ یبا زس ںی ترک ییا ٹیم ند صف 0 د ےک نک کروا گڈ مادی ےہ ےہ و ایا تضر ےل اف لم تذح۔ ےگ دا یک فن کود با هر سرچ کز ضاقت ڑی دوس ا ےن ترس ےک تب فک اپ دا رب ےک بیت یو وکیل ج رہ ام ا چک ۱ کاسکو ۳۶ الم رک سا دوا نا د ںیہ اعد ولید ل سرکه |" اظ سار اک یز از کس یم تار اهر ری ےہ اہک ا س ےن وار ما تن رک ا نکال کلک : رکی ۔یک اسوا ےک کال قصہ سکا جالب ۳ ر

 ۔ے جے مه



 هس اهر ےک پت قو رک ام

 رب رم لب ںیھک1 کے موت ام کت رپ انب سا ۔ وہ اط

 72م ۰ ۱ ۱ ٹو یاب
 ایرانطامخ الم ۱ ۱ ۰ تو ۱ 7 0 5 ناس م ںیم

 رای ہا ار ےہ رک زر ار شر اروا ےگ رکی dst یرارم۔ںیہ اب ییڑڈ

 ا کو دہ کے کپ لاوسرکے لوس ما دام می ںی ہر ارس ںی کم اکر أن سل سما
 ۳ ی سس ھو ین سکا تر اھشن

 ا سور رب د از ےس کہ س سیریل داد رح ںیم ےک
 لا ارت ادرس یسک مت ما ۔ےتوہ رات کیم وم تخ پل ادر ےس تولا
 اما باپ نمود ترضح نر بت لیکس نکا ایک اور تساوی
 او ٤ ےتو اعد الل ارم رط ج۔اب/ں لوس ےہ د اٹ ردا رر اے از رار لاد ےس ہک

 ۱ و 1 ررعت عت اروا راک ا بصحا ابر اللو مولا 7 بس ںی کد رکا

 ٰ e 1تب یر ںی تمل کن ادا ا ےک کدہ سام جام طس ا کرک یب الدر دا ید
 و

۰ 

 اس یوم شا یار سر تسکین ات ںیم تور از ضس

 ا ورم اتو نراو اکہ کا ا یہ تعفو دار کا کرک ےک ل ویک ار اار ۔ ںولدھک وی یارک ا )ی یش روا تا 1 (TA 44 NI و ٤ ۰ یک 7 ا یب فرحا اےس وہا تس ںاہکس ےب اف ۔ںی رر عش ا کب ترکہ امیر وک رکا مارکس
 ےہ ل اب ناشس یر ای کں یم سا ۲ ۱ نیر لیپ یب زن نر ہد

 تس الر ور یھ bir هم رص 1 الہ مستر کے سر شرو ود ربی وت ثم کی ۱

 لوا ۲ ےب راکھ ایمر تسلط سقف سر وا
 هنر رو ےئارکس بیش بس کر یاب اد کر زرا

 / الا 2 اڑ تغ د اص بت کم اےس لت لا “ل وسرد ار ما یم اس ےل تخ الاس

01 
 ہم

 1 1 و یہ .* ر 1

 مل نیا صورت ی هکتار ورک ک
 ۱۱ ۰۰ ۰ ۰ فسا تمبر اندرو ےک ت رضحت لک قم از ےن کا

 / / اد تریم وی بکر ات ٠ اب فسخ لیک آرم
 / ریو لوح و ری صف فن و عفو نوع الع تیر سو اپ رو طم ات 1 ۳۲ بر ۱ هر /

 3 یک رم و ای اے 7 2 ےک
 | 7 هو یب فرید یو تیبا یدآ ارت کت رد ین برگ اہ یل اون شم



 ۹۱ ۔ نایب ۱ و

 ۱ سوریا سوف یی کیپ اتتا دبل ےک غفوری ناھا وغ یر کد یک کک
۱ 

 موی

 ورا یار یوں کر اھ یاب تر دا او رک نام یک ترک ت ضبط دا
 1 که رود ن ارور امر قت بست ت سس روا ووش ںیم نٹ سار ےک یس وس ں ا
 مت اار ےن بار. بنياد هکر ندا فو اگ یم ر ےک ترس ہل و قام را ت شا
 آں ید تیرحرنکی د ارز تب یل کر لا زا ےن یار سک یار که + 27 اک لک شورو ایکو ستار فل
 ےل از رایخا کت یر ار دا طابت ںیہ لامر تر راے ےک تار ینا رد فارس 5 _: ۱ و یکسری رخ بار رک ی لم اسکا یں ول ں واک سافر م ساددا ےہ نیلی رانہر ارور تن وصح لرذ کی رہ اشر

 تابع و تار نیلا تک تار اکو کر اھ تلی ےک اک رکے
 لرد 02 روا ےہ او ےس م ال وز IDL اک یت کیم فد ساک سار ل خش یب مروا تسر اہ تارک ا یتا کام ںی لا اد لو یک يا ام او سار وزد لاو نوید کی پخت ےس دد هرس نادر دا از عمر کن قد 7 بس تراشی وم 2 مت تر یف کئ اج یک تار فرد ید اہم بالا اس روا تیر شوک
 ۔ لبس اماما لوس نیک اد شون ب حام یک رگ ایکس رد میس رم نیز
 وضو مات ی سا بجا (ر الو ےہ طاق ب س ابو اش سه

 مرا 1 درد رکعت. نگل فو مار ںا کن لا ایش یک د کوا 1 مر ۔ ےس ید رک وہ هل تقو ہو مما یت ارزی ایم ہی ید رک ہووے یہام کس رم ل( هد ی ا ایف ےن بب أ۔ یر تر کا میاد ےس سا ںی اوہ شرب کالم
 ببدردا ل اور هرور اف ےس ی رود سی 7 ات رفع 1 سی ماس ےک بس اص ۱
 ا - الا صبح ارج رم و ناب تقی وو هو کش یل هے سارت آں لاو سند بج ےبزنبا لام سا ارف ےن بک لب و ابا لر بحا اس رر لال Ky ۱ کا ارف ےس با ایگ ر کز کد راک
 هک سر زن مکے زر رپ اوکں تک تس سا و ارگ و او کئ تہ دون ناب عن بیک ان اک باطل کشت حس زی ی وس لک کر اگ بات یار ا ےن بیت

 مس

 . دور شر الم و
5 

 رک وچ ی ار تم نی کا زر یک یک یکی نهار لای ےہ لا

 حب تر کار تی سا هدر PE ست اتکا

r “® 



 میس ٩ هام
 ابر هال اراک ناخن آس یو زنا ںیہ باقی گور دم تسمه ۳ ٠ ٭٭ ۱ ةَ ,E oo رچ و 4

 ا تام سیتی کوہ ان یم اند سو ںیم کور چین ساس لدرق کس رد ۱
 “یہ N f e یی , ۰ یک ت 0 2

 روا بیت رم یمن ترا ان رل یم مزار اکر ارام
 1 3 دم 0 و دو مع ےہ

 ےہ ' دہ ین ےن نار کر رادار 7 اعل ر واور وپ رپ 72 ملسارف
 72 ها وز تما یی کرک ارگ... ند رک کنکشن ولد

la یک 
 وک نیہ وو 7 و 1 ۳ 2 ۔ےرذ باربرا( نکا گزر ._ ۔ْیرکدَمَأ

 اک لای تیم را ین اہ اڑ ر ضاع ںیم تم یک آي کلر« بیوہ ما ء عش ا شناور ساخ + رج امدادی سیل کہ تاکو " هے ا لق کد نم سر شراکت قا و طا ںار ات ںی کل ورکس و
 صا ںی رفتار راز قل وقار شو سا 7 اخیر ور تی رورفم بس
 1 نارام اک اتنے ےس کرک رکو روا ادب قصص سہو سو دا ےس پال اعنا و ۱ »بس مضر خس ید ناز کپ آف سریہ تا کروا تا 5 ۱ لپ عرفا سند رگ یب ںی تب آر دا ادا ا ٹکر کو ترور یوم
 ۰ رکو لوس روا سل ابن لس حر این اک فی لر وا ہلیس

 یک 7 اسم سارک ارنا ےک س ا اج یا ںیم ف رک کے ی اھت عت
 اتام اخ اا دہ بر نبض ارم اردا وہ عرلطرکح بالام ساتن ایکس دہن یر
 رم بس درام ی دار بم کب لاپ
 هر توام لام شرف کت قد يک )گه توس تو کسر اتش یر ان
 سس ی ارم اد تر حر تکی تیر عقل روا عمر متد اندروااڑہ تلخ
 یگ ب اذن فورص اسب تدابح یک وہ کش و نکے ارش یشن داد ناوم ا
 ماس 1 ۳ یاس

 دپ فش وخ کچ آر اک یافتہ اختر ںیم تی ام ساسی سقف

 في گر ا ل اسود ہک تا یک اد ماما توضح ی شر # گی الم

 ۱ . ےس بات میت سب شرک تب چی گڑ افلا ےک دہ کا کت ل وسر مال الف ذکر هل

 | طه کد عبد نیا ہد هو ی ںی ولد تیرماه کتب ات ا || لا باب اب ےس دد دا تایل بحاص سکس شیت سٹی مارک

1 



 1 ارم ۱ دروس ۱ : ۱ نسب

 سگ اغا کشر تع ملت کا تاچ
 هضم سلا یک س یس یم ترک اک اا لوب سد لو اک آ۔ انور ںی تل اعر ردا

 1 بگو کس ارد زنگ دد سرک رکن ش یارب ردا تست ستم یو نیب 2 ٤ هاو ککے آر سلفا کت حا ارز ےس سنا نر صکپ اپ د تواند مر جب ۳ ديوار یک ی داو 4: تقویم تو ےھت ئاچدج . نه تار لیلا کی کک بتا فر رد سب آس تر ترش e 3 + ۳1 اف خوشا مر وک یاس امت کش بات کیپ سض ۹ هر ریتم ها تا لو طلا تیس کل ان ۹
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 ےک نر دا ےس فلا ےک ای ر رب اعاش ایر اد U تھ او ۱ ۱ 1 همگی جت اید رپ کیے کی هست رک کلا فست نکا اردو لوک أ
 رن ورک. ایڈ مپ اکے ار سر کا لاج کی تک چک رس تدع ن اس اا رکے لس سا پین کم تے ویچ انکا د ےس فسا روت بر اب پس تبرک یک فط لیتو یو نا داود ضم و روا نوار کنه نا لا ےل تنا 7 بارکد روک سم م ا۷ت انس ےس تار ںیم یس ےک نک الا تیر ورک و تیرا کر او لا یف: کھ پاکی اطا ںیم سینا ایک یخ ںیم ار ند سی “یہ اھ ایکس نقی السا ان ےن ا انچ سرہ تیبا اک افشا ردا ےس مک تر ری قاری داون رب الا سش خسته ی ضرر رک ےہ بس رکی وہم ترکی واو لٹ اد اہ داش ںی وردا ارب مال شاص اشرر یرادم از ین ین راک اکو عی ےس سین یب فایل ۱ رگ تنے انس اج اظ فام سر مارک ضیا یکے ار یارک ر ےک لرکوم خر پن بند میم لنت سکس نرم سر ںوہ سرد یکے ںوعن ایا رکں ئل وک تر هوس تیک رپ یه رگ وک هرم اھ تا کر مم ہد شئے یس انزرروسل لر کرد نعش کیک ار مات وضو اپ روکش مکن اب اسم سیا کس تام وفا ناسا ارم ید ۱ كا | روا نسا استر حس بس ہا یر ب اع اض م ل7 و



 هد ںیغید ران نگو زی تک ر ڪک
 پ8 : هر رس وک "و مر عمان ای

 7 رو مر

 ر ا ا ر E ےن ۳"

 ےہ ےہ ۱ روم س سس
 و تيم

 2 ساب عد سي و ےس لر تہ یم ےہ توا ےس باما لیکر شش

 ٰ ۱ ۔ اک گو رب لس کک ی ورکا ںی
 E ایر وسا تو ہہ مت ےوم ترض ی یہ سا دا

 2م رر ار اف امر کت یاو کم اےت پیر جو ےک گن و تشرف ےس ےک امور گی گم نیل يک

 ۶ سکس در رام تن زم کپ ول کک تا رک وضع رها بلال ترا

 مضرات سو آکار ر ا ی لابب ےس ساوا
0 

 ۱ ۲ 5 : ےس سط

1 ۳ ۰ 

 کت رک ۱ لمس 2 مو سر و و مر روس

ILLاما حا قر تشب . کر دم ےس ار دا  

 ناسارا ہک شد تعما سوکر ری مرورا برشا سف روی ررر
 می 7 لد را ۶ س7 تہ تی یف 1 ۱

 و
 ےک مر تے

 3 دم ری اتر تم نرم

irماسه ت / شر یر یر  

APES 
 ۳

 5 ۹ ۱ “نار بدو ہنس اکرم رک خس کرم

gs0 ھموگز [ 

 ےس رر دم رش یر واک وک رو



 ۳ فری سا ںیم یں لک رگ ۱ ۱ ك 6 5 بام ےس

 ۱ و شاو 7 ۲ 1

 سو يا ناو الد یاد رفس یل تار رگ ۱

 رگ ار انس گے اس ا 7 ورز ےک واص شاپ تسدارا رد ۱ ۳

 نشا فرم تشر نیر و د شکر قشر در 1 ۲ ٤

 سپاس دا صدر الو ڈا یواش رس بت 7 1
 للا | هد عم اک ارا 11 رے ترت اسلا روا ۔ E ورا تدا ںی 7

 تار ياد طور ارام توج جیپ تان لافتا د ںی سار ےک
 ا وار ا نو * ترشح اش یز ا یخ گم 1
 سا ر اہ ست نور کس ںیم اما |

 اکی تاک تم | فسا ناسا بی هوش تک 12 ا ر

 کت ساید E بم خو آیه روکے الو ما ےس ٠

 بسا ںیہن انکا سا کے از رکے رت الد یہ لو ود انگ ۹

 شير 7 ا ےہ اا نت جردن اب سل ےک سا ناک ا ۔ ےہ ابو ج ایہ یس یک

 وس چچی چچ رع ج یر
 بچ

 ورم اک ا کس ی نا بد بسا و

 نر نر کلر یک ۱
 سی

 ئے شش ۱

 ر 7 A4 ارا | و پک ت سرہ تس میا تر

 هم ورد 3 ری ےک کت شا یر کرا اب تسزے وار رٹ

 هیدن تام تو کرس نور املا كور و 7

 دس ےس ںوتنئ کک ادا هرکس محب نم ہم ویا یوف ہللا دی طلا
 هر تضم کت از عابر نمو هست لک تک اما تک تک

 جک سخی لا یکے او رر و دال پن هل ۳۹ بن ذٰلا نم بتا ے یک شمس هل
 ۔ ٢٢ہم س تا اش یا (ہژتلا ۳ با ما نا 2ت



 عن رد فسا رو رت ےس ی ہں و ےن ا ےس

 ہیر رسم سو سس ویسے جرم

 1 یو دردم سی جسمی

 گونی شرم ۱ ورق روا مت الی ںیم

 | اتم یکے یتیم کرایه ےس ھر دا ےہ جا هوم ہل ۱ لعل ایی دا
 ٠٠٠ت... نر بوت و رو ےہ اظ

 مت عیب ںی لرضسلوراوے روس: دنر شق رات« رتو ٹر
 1 ا ا ,E بارا لمم کف و
 طا بو از تذش ع سوا تیعیلش ل اح کے دا فر یک لکه لک سکس
 او مشبک سرب لات یک لور رک ا یر سنا ںی گرا رخ یک
 جک مجرم ساک الصا کی لا یا سوناتا رخ
 با یه ادا تو لوک ایت اترا سکے ل
 لا کج الع پا اک اپ ںی باک کب طو ہو نبات یم ںومگال۔ ےہ ترور
 اراش یک اسوہ کوی اک( الع کیک کک ام سا ےس یار کی اسلا
 رپ انما راو ںی زدنا و انی
 و

 رپ فرش رهبر تم فا چه رم لتا
 ۱ جد ییا ےس سار وا ےک امس ےٹ کد افم ید ابن ہا
 زا ست ےک ےک اچ اک اعطای او برگ رکے کب انکے نار شاه گندا
 رو سش وو سم رس یہ
 . ز تنا یدکن رت ٹیک کے ہک شک لسی وک اد ہد اف

 اتر کرک واں نکس کی ٹیکے ام ناو ںیم نویس اےس ترا وک کاک و لس ترک
 ۱ لار ال ور مامکل ار ن اسم کج ا اکی کد تیک ین حور تی ید فرصا ۔ ےک
 تک مالا کت مح“ لار ناروا لیکر ود کول ار وا ناز یا یگ ناروا ایف اص کا ےس

 نام فر ازلوم کباب سہ وب تری ولحنار وا ل آذر وب رب بم هم یا
 | دوس بسیا کی ڈر سلب ںیںولں ڑليلو)ق سیار ں یہ “رک
 گير يک اولی سما[ هشت تراش بهای ورک

 ۷ ماغنایس ت امن ام ماں ورک ےک کہ درا باد اکی وا ماا واک ہلا ای
 ا ر کرا ی اض اس یکی دک ورد اک سہو یھکیل ہیک وخ ید ککے مااا م ا د
 اصدر اس لوریو ما تند اجارہ باب

 : | رد مدرن وفا یس اے رک اولش ی س

 ن۶“ ںْف-؟ںؤاتیھپہپں ولد نر ارت یا ما تزريق نادر



 ۔پ ال صور ر هرکس
 ۱ و بک ا ۷

 زامبی اس مے ا اکو مز بسا رام مکه ایا کیش تب کیی تشاو
 شی سرو تے رح

 ےب اح سا اب / لام اک تیس نا روا تالاح ےک یب تض 7

 3 رص و ےس یر و وضو اک افسحو تای سوں نیش لک ۱
 ۳7 کی کت رضا ترا تک سجی ام یاب لا ١
 نیر روڈ سی زظ ےن رت سونم کک رم ںیم ضس یکن کپ مل ولا

 نا ےرکج العر وھی رم ت حر رشد یر وضع گدا ےل کیپ لرارضاےکت ا اخیر
 سا کول ےل کے ساتن ا ل احدد نیا پارک العالم کبد دک کدر نل کا 1
 روت ےب سہ لاک 5چ ہی یہ بت RM اد او شام ٢

 کرب کیا هضم ی لاش س ںیم ےل یسک سا ۔ سا 1: A حالما ےب مد رز

 اس ئچ
۷ 

 تن
 چ

 روا رکاب ایک کرک ی مدت کس ےک تی
 پلو یگاعدردا لا وز بس رج اح در ےس ود بیو e ez او ۶

 ےک راحت تي لک باور نکن پاک ای

 انک ا ا رگ ار ہزار و آی کک کس ںیم ال کد مر
 ر تاد ںیی شما ین را ضا فو تار رله رو ور دد کل خش یک اد
 7 تے کیا ہو کا اکرم یو اک ۳ ۱

 ےہرودقم م

 ۔ ےرکت علل ی ورد رے کلو وشام
 رز زس هل ام نولوھلرمل انما سنا اتا ر

 ریدر کک ل اپی کا ےب تاب کی از ازم یا ایکن دا مع اَتْشربک ہ نوع تل
 ہور (٠:فصلا ) دا اک لام
 ںارابکس ا ادل ےس یک لپ دم ال ےس اس یر بد جرللع دا جما و 7 انا سم یش

 دنا ںیم ناسا ار ہاته کلر لر دا ذی يا بوک
 ماد هلند ی اجود حط یا نا کک یو بت ا
 رک لات تسر لرز یاب ےس سی و الف وا کر | لا
 ا ارزرم ےہ ش جل همان ب ی ب زرد کی ایا شما ما راهی

 کک ےک تک

 جی یسح حد

 وے... ےک

 گرایش ازم 144 هال جرح ےہ ۲ یک و

UU jbj N 



 ی قیمت و

 ائ رص لاج ام تک کت دی دن رس تب ترک لان یک رس سا ص- ےس کچی ارس لخت

 8 ۳ ےک ۱ ۱ ۳

 7 کرار ام نالساۓیپ ںی

 ٠ حالصاکں کوک یونس رس ےہ یار

 کا اھ ہما سا ںیم اکں السا حس ات اتمام اصور را 2726

 طس بس اکے قی ےن ارد ار تل
 کس پو دکن اکے رم کل اد فنی اھ کب

 1 اب زوج عن کات یک کتب تہی راد دایک ا

 1 تر شش ایکو روش رت نکا ناب

 7 درک ےک ایا و ترے یش یکے کو نو ۱ رار لص

 2. کل تی ات ار ست وار اں یش سراب سا روس وب سن وتقا حل ےس کم

 د یکدم نوافق حس باطلا نے تر ےس نر یا

r دم 

 بسم: تیتر ما رد يا بت و
 قد ها رک جد لیگ ام لیتر لس ےہ تررورض یک وکی تعمیم

 3 مہ ۔ ےس ںیہ ام شا فا کن واسط طي کرک اسم

 گر ترض اج انکت یسک ایت ںیہ ہمہ میت کب حجم نیست یرارم

 ںیہ و گرد واد یواز r نر لض | رس ترشح
 انی 2پ ۔ یت ےس یی التر ا لوب تسر بوب ا

 | رو بو عزم کاپ تیب قو ساری ا اور ص 7

 اقوام عرش دیس و امت ی نر

 اد پت اکیا ایم تیام رپ ڈک < سم بچہ ۱

 21 تس اور دوت و و گوتم ارا ا ا اکے وہ تیب ےس منت تضحتعل ےک سا “اس 2

 اتیا لوک
۱ 

 ز یں یی اف اش قت ضامن یہ من اسب تروصو لک نار رٹ

 شش یر و اک کش مسی ورک تی اگ

 ید تاک زکر سس و ی شر کک كو کیک

 7 ۔ ار ات وک نام یک ٹانک تیم 9 ا اب

 لس سا مب می ےہ تاک ایکو ھ.۷07
 ت او متن لر کوہ مم اب

 07 ین کج بح SNES ایک ش ور اک

 ل ایک وصب کرک سیل لو لا” رکن را رس ترش لیگ لب

 ۳ E III 0 تہ بس هتک تم و ی اک سا ے قا



 2 ماش ارم ۱ 9 ۱ ۰ دی /

1 3 

 شر سو ؟ سرک ارم تا رد ےس 1 ۷
 هم روس ارز داش ی حس نشر تو ون و بم یخ ناس لی پک تن

 ۱ در یک ہد عار یر سا ہک بحار دا تب اغک ضرب ےس ورب حاصل ولوو رم بمب 7

 نام ہک کروا گپ لادس سا بحاص یتفم ںیہ تا اگے یب مکن ای باس یرادمرکے گس نگ خاش 7
 ۱ AE اد یرزاومر گنا ات اوم گیر دا ےک اھ رکے رک 2 رض نا ےب ورم اں تیک ھما نک و فک اوم ےک تور که پی کس تن

 رام فرم کل تحریک سا کت چی آب حاس برکت
 ۔ید ی نشر ا SETI کیم انا اسارت ھت ہر لار دا زر کردا Lij 71 و 1
 زر ںوکےُ رہی طه ترس نیک یار ساب ےک ا کت سبک وک
 تسخیر بحر ترکی رج طور مس ترضحر یہ اع انکا ےس بیت گر تک کب حاص مد سا سوم رکو ورلد دا رد ورک ٹاکیا
 رکا ۔ ےس سڑک اہ اکت ع) 7 7 مل رو و ۽ ترم یس 1 5 ردا اب ر رک ےل پ '

 اھ اہک ی ےل سر بار ےس اردا ےئارکسم ت رضحت سي تمدن کت فن وا ایک اد جیب ہد
 1 ۱ * ار سي 4 ہرا 7
 ا لم اظ اکے ا اہک سا دز اے تل سے تہ باسار سیا |
 کے نکیل اکر ےہ لک لاد ےگ ملک ت ی ںی ضد د یا ٹر را دہ فدک ارگ. اڑ ںی ما . اک درک ایڈ ےےن آب ناوکے رم نوک اک ]ها ےک ف ف ترضحرکے ین لیکس مے وہ یوا کم

 ایا دب کک لاط فردا ید یل. ایک کرک آر لکی رر ات یا لا را یہ نی باشی سا بچ تاہم تے ارم با ےس پا نک رب
 س ' یی نا یہکں واہ انک یا اف لس سکہ لاو هه دارااکم لاک اب با کا < یم ایک رو مزا 1

۳۳ 
 تیتر ال نیز را ترنم ےک ی ران توضح 272 ل کم 7 ر رک ول ۳ ۱ دکتر سٹاک لپ س تی ی دارا ےس شر قد ھر | دل ء را برس نگر راک لسو: ےس لام با ےب کک ہو یر روا ںی کک 1

 ترش و. مک راستا یک کک کروا هرکس رقم قرار ا 2 هلو ےس رہ زا کرا نم ےت کس ٹیک ادا لراس اه ْأ تا ترشح یر غم س سیر اراک لر تام کہ فرش ایک

 و
4 

۰ 
۳ 

 ہچ یے خط



 1 یم نال ےس ںیہ

 | ی تب کل اما ےن کیک کا ردوا سارک ا ذآ پا جاواوب تہ ےس پ آت قر اک
 ہک ستم تیاغیکت ہک افق بر شہ اھ کا یں گار دا سه ن اما الم اک ب اط
 1 1 رکا کیا ےک ا 1 عفو مکن امی ضمایر لوک یر رو وص

 ارگ کر ےک اک یی اڈ دس فدک سا پت عیسی لر حک
 ارور کس زر وا کلرک یہ ار رکن ورک لوک سہ رفت ارم
 lis باب لومعمالفرکس او ا ار ک

 ا کو ضرب کال: از ام اک آی یکت قو سم اد نت تو صا کس تیر ات
 | تقو صرع طرف تیب آه بم مرتب کتک لری درک
 زا ° + سه ارڈ نور بط افرکب لاطردا تی اکڑ ےب ورکو تیر 21

 وا پاک ہی کوان کس ا بشر کوس يک
 ۵ 5 ےس کش ہیرے ی الو هر عل ےک کی فردا ےس ےس یک ی اا سسر لک

 ,.. ںی ازم اک ورک ا سر نوا نیت طي کر ست کر اسروا ےس تپ

 5 : اگل درک یت و اگے اوروہ کر اگل زد لت کب يسجاو ا اک درک واک ل ار

 ا ۰۰ ۰ 2سر دات تخت اا گیا یش ںی کت عیب تس
 دے اہ یکے ا خوہ راک مان تحرک رکا ف تهی ام گر دا یو طی آکا
 فر کی اھت دا تبس ب اکے سیم دے یہا ی آه تس یسک صب لا کسا ےن کے ی ان اید اک سا
 طب ال 1 طور یل ےک سا ۔ تسال د مشق سا ےک روک تقورس عایسا کت ماس ۔ےہہ

fosس بس کر ت سروره زور زا ینا کو رر وا ته و و تلح ےہ نل ےک ی دب کیسا  

 | اف تفاردرورض ۷٢۷١ ےک ازڑبخ ںویکی دعا یہ یوا ےک لرز لضاحضراعے ہر تبا پیک

 کوہ اون اچانک کرار ی ست کوک خر یل ےک رک یا روا ےک ردم ےک رک ا
 ا کک کس ات سا کن رک وی تا هی مان وه

 ۱ نشو ول کہ ۔ےس تام یک نیک یک ا
 ET ۔ ےراکاطخ تقی رپ تاکہ کری جارو ا سرکہ سور وجہ دن ۔ ھم اکا

 لا گی آل چرا سر ترش اغا یب تہب ےن نا تیضعمآ وبر ضاح ںیم تین گاو
 ۱۱ ممد ےل ییا ییہ لا سر دا رگ ٹل یکے ایم اڑب اں یہ ایک کر یک



 گز تم تک ھی اکہ کاوی ار ردا اہ شاسع اب ها هر
 _ لگنا یلص ربتلرضر رسی ہر دا ےہ یک کر لاکھ بر تاب په وج تکیہ یخ ای کا اس واش

 و رم ےن مم وہ ےہ اہ را مش اش ا رفع تلر کل ورت ےس عار اھت فالو آں ی نکل وت بم وزن ںیہ رے ۳
 لرو ب ےک لدا کہ نا ذی ا راک یک یب ر یا ےل ںرکوکرک اب لار یک ی ےے

 تیم تج ام روا ںیہ تجاه ے درک: پر یک تی نعم سرم ںیہ
 ر و تہب سم سکتی کوفر برگر قیمت روا تللو اهم پسر لان
 0ت ھ٦ اوز لوس بار تشاف یز

 ای نقی تب رد کار برد ا یکس شر لا ادار اف کی شد کک
 اج خو یکے ناب مے روا نوح کے او اھل سا وا ھی کا افر ادرک ا یک کا ارگ
 هلال ورا وسدد رک سس کلر

 شکن ا با سس شو ایفا ا کر اپ للرر پرتاب تیپ ر صا ای )بج
 ۱ مےں دک یی ںیہ لبےنب
 ' وز سم یارک ب لاش تی بختی ںیم نیل کج گنت نص | انلخزانب ائ
 لر تہ سرک رکی یر ترخیص
 رش دحآو يقف روا کاٹا لع یلقفکدیاعلا لععلاعلا لضف سا ا
 یاس شرما لیل الوم توضع تب ا برتی او دم کام فلا نص نامی
 بد تو تبیان فوم تضحب رپ سا مل اہ اش الد ترکہ درس نر
 مو اسامی اود تر رم نجس ال تو یا فا دا اصل تر

 سهل سه ا لا اع رکی سکہ تر آسیا ی
 ںیم نیم ںیم نیو تی سود کہف رز س ول کرہ یر لرد را طب آہ املی یے ب با

 6 رب بیحد فا عوارض +
 ۱ ر یہا اہ تجب ےگ اپ ار اء: گم تو لوک ت س ابر او رٹ از کن اب ناسا ۱

 عید شمس رد ربط ضمانت ا اکب حاص بام تعا
 رت اج وبالغ اک زلخاد صا ےس فل کہ اص گپ ب جس نیلم باطن اتا زط نر نرم لا 37
 2× ہون
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 ۱ قم رضا 7 ۳۷ نت

 بر سک ر تلف ت ارپ لرصد تب لر و
eفرم نچ نک انا تر روضات لا ا کش  

 سا رب ناتو تر ذلت حب یر سوو ۔ے رب تیوری ےک ا لوہروا هب بسانيروآ ۱

 برمی سا و تاسف رخ رت درک ا جلد هست ضحم

 لبا ےس ترش کس ا از یکم تا تگ ہر تار تبار لام نم

 "سات یکی کوچ بسام تو یم کی سکیں یم نم ےس یرکف ین و رزرو ی تاعام

 مگا بلا ارباب ماد تا رک
 7 و یمروا کد تارک ات ناس ےہ 17 کن ےررلط گے ڑ یوزر

 سار ا تعمیر اجرا زر وار و شرم اما سا ےرکرر ۔وہ'ئاصاد تر ترود

 ٤ هر یر اراشا سی پت یش تات ال

 ۹۰ : دمو - لو فر رص ںی ید درب ااغر

 ۶ تس ا 2 هو لام سلم ا اچ

 معيب سارا یک ہر خم کت سا الت یہ رک هد عيد
 ام یاس ترک مہ سل ہلا یس بر ۷ اب نیو ضد موم اش ات
 1 ا اپ تاو

 ا

 ا ياغ

POE ORE 

 وچ

۳ 

 و ان کنجی

 تحمیل ہار چ

 ۔ے کی ى

 جت یی اه کرک

 می سج

3 



7 

 يا شمال ۷۰۳ ۱ 7 3 ۳

 ۱ ا

 تیر ل
 انو تسا تا نالا زا ار ہوم . ءایادا لا تمقد زار کس یہ
 . یوغررگی سر لد 'بحاصب ںوہ یو یر و ہلا 27
 تسا ین و ہل ںاردراک تسا نگو شر 4
 ماسه" لبا لد وزا: ہفت“ وسار تہب خس ثرحز ا
 يدش ہک ور ان رم مہ ینا ریس 7 هرز لو سس

 ینا ترم حرط اله دوتا رج روان
 روو تر طو تییلرش رو رس ارو اکر وا تسا و ماد آن دا مرتکب ا
 نام ترور اعتدت تافل تار ا۔ ںی تهران لاک ولفم ےہ ابا کوی رد تمہ رو رک شل .ک : ۱ ر ورال تادا ریمپ شرط
 دیس ا اخر تری ارن لک ےہ تصر تبسں یوم د م درا نایب ںی ولو
 رافکں کرد یار سرک ےس یہ ایا درد ۔ ھی ل“ امرک وقح یک مکس

IAيکي کس بز دارت یقکاد و تسلق رکا ےہ تر  
 ہدررا سنتور سوبرا جا ںیم بق تبع رک ےب مم اک یس فا ور ےک ینو ص 7
 ۱ ۔ںم یرایخاروا یہ اسد و ای جر شکیل وصال کت بسنے حاصر ا ۱ فن ےس نر سا لس راب جدا کسب چربی جہد ےک وتعتبر ا یز ہم

 ٠ رانا ےک نان رت رشک ا اڑا ےس ڈک تیرا لا فاضل ق اترا طی انا
 را دوش کا لود کت نواری ریتم نسل 2 تا لرپ تا تور در مرکبات ید پد ارت تم سید
 بتمن اپل تیب اش اگ سا رپ لک لبا رواں وا ؤا کوہ اہ تبسم ائ اک |
 (A رل یر اسروا مد 0200 ار ار سوپ لس امتیش ء یت تر رو تان 7 وہا ۱
 رپ بصل اردا یر لویو رو ا ےس دام 2 رکی واک اردا تسد ہد اللا ظ

 ی ویو منو بیو سس وم

UU jbj N 

۰ 

 0 ۱ ۱ رکے فرشاد او با ۱ راز ساقی کے رسما سوق لجن نر کارد کإت یخ آی یك تب ۱
 8 تیم



 گرایش ال مچ ۱ نالے <

 گرہ تام تشک تی باہ رج. اسلا ق مھدشا ةيلهاجا یف مهدشا
 ہوا رن سس ا یو رخت یف اسنا تاداع ےہ اہ لر لپ صم اک ارگں وہ قہر ید تادا کت ری سال
 رر ککے انب تر زا ےن انار اک سارک کس یس ےب توا ںیہ تہ ارس نت گز ےس یکن الت
 اہ ی+ واک وز لسا ا ےک سا ےہ لاک جن کیلو نمای ملت ہرے تر تاجنارکس ا
 تبار هم رج عرش تلاع ئی ےک ت زاہا سا ول ںیم ل کوک ا وک سا مار طوہ اکے نا دہ
 تست نیر ارے انا و ارین اد نیا فرات هدر رد ها ماکو تان یم

 7 بانو فایل کو تب لرد
 : یکن آوا لا لات یو ہت تر وک گن اش ام اہم اا ترضع

 رج معےںس۔ےڑڑ 4 تشکل وس ےس جا ایرکل ل ضاحر گریہ سار لوح تمہ کا اھت ہہر لا اسالم

 تبرک اہ یاب ہتسار جیا ناب هرکس ساب ایپ کن آے کو لیبی کے
 را تہ امور تیا بنر ! توش تمام اتر اوشو آں لڑا گرا ا اکا تطل ورو سا 4

 تری کک سس د لمآ ں یک رک وہ کب لاط ےس پک سا اد ان وو دہ روا ع لس ۰ رر ےک 7 ۰ ۳
 ددا اط کس ارے بيرون بلط اس جو و کی ئ باپ تالل یک مس
 اسلا کت او کاش ںیم یک تردا اوس یک آد ضرب ر بایماکک تد سا ات ایر ںیہ ہٹ
 لم ای کک ابی تیل یگ آں یم وم اوہ رب اپ ل خو کوے ب لطردا تس اوترو یکی کینہ ےن باگ سذ
 تاخر فو کیا ےک اہ ہوکر کش شتر روا لوس صختا 1 سم یم قیر

 الت سیب ےک کو تستر راہ تیره. تک اد کسایی ل یت ارم
 وه ترضحم سات اپ ازد س لغ ا نیر کہ کوے سو وک ت رخ ا عقد ع رابط ناوم اپ
 ۳ 2 ب شعر ریل ن راس لوھ ب سا * ےک ےئ ار اک مورخ فر شرار تا کش و ا فض

 م۳۰1

 _ رک یہاں یورک( فی یک فر کں ہن ار کل لعاب تی یا را سا
 هوان لس ےک سیر ل تاچ در شام دات اپ کک تو دال لو توج ےک بات .

 ٥ں ڈو سری نار امس توضح ےس آرام یر تھ چن یم کالو ت ل یک محب ےس ےن
 فرم زور ام تورا کت شا ےہہک رضا تیر گرو
 تعا یل ادر نیا ب آہ ھم رو سارک کو اراء اشم اک ویک اردا طلت بک آان تسجد سا
 "ےس ےہ کسر نیر یا یہ لاسو دبا اوت دیس اب اپ فارم ےک اک

 ) هدا سر تاز زع کیے نا ںی۔ےبت ا گل اسود دیر تب ا ببار کت یس یر اروا هل



 گام اب 7 ۳ ۱ رس ی
 نو مو 7 هم هر ھر یر رے بشی یم هیتر ها لضخ قاذا
 3 [ نيرو ی نور از ات ا ئی ھم 7 ید اظ تم کیپ کروا لش رک تلک ل یی تہ 7 اد عر ردا لوپ کوب تیپ ام یه ات وک ضاحل یگ رر واز ارنا یبا ےگ پا 1۷

 . تدارک تو روا سا با کس ا تاک رد یاسر دو ۔ےت اس اک[ زا کو اپر ےہ ور ےن تسد ہدارلر بام مارا یل ۱_ ےس کار ار لام پس شیب گر امان ۱ س ت تا اےک یخ تو یکن ولست وپ ددا ساز یکسر اھت ب پا فالو و ار ار. تیم ایڈ یش ال تست کد رود کی کر ورك الالب ےک رک رن ارپ ا رد ار جادو لوم ےک ل ورسوو یا وَ تیبا ماد الص لاہور عل کس ا ردا با سر انچ انٹر ٹر ا یی ابار ا و لش در د۔ ےہ تا لن فردا نورد رر 7 وہ لٹ یم زر ورز ۱ بیم تہ احا اڑب تہب وم وس کوا لس باہر کے رک از پکا دی یم یب ا E کر خروس ازور مند که نت عرب نیل هاش و 7 7 یو گی ۱ 2 ۱ ۔ہیلا براد میل لاوه لا ہلا ہل یذلا ہللارفغتسا ۔ ےہ لو قشر ٹیردح ذو کان سہو زرد اس کانت لس زی کر انسا سا را رم سیم لن: يا مے رک مالا ی ازم نیو ريزي ھو اظ اتد شا رفت ےھت کرک یف یل کو ےہ رر وکرم ذو ےک ےہ وس گار وا وپ تم کتو ساس 2 و سوار دلا )هل لو دمعلاد کا نایب یل کانی کب خم رکی ترک ۰ ۱ 72 کرک
 تم کیر ایک ا اک کسر تیک یر ريال تک ا[ تاززا یر سرم رز هک یخ در

 1 و منش 2 ین تشک هرچه کد و بسا عا تل ہک یا وم

 هر
 تي ريز AIL تر شیر لر نا توضح نیک زن نم ملاکر ریزهلارخا ارد ترش 7 رد رک می ۳ ۱

1 



 گشود a تل ٤ ناسا ںی

 داد اک جا مد لس تیر بی ریل اردو کیک

یی جو ساد ایس و اوان تسازر وا یز لامرر تب بساھت درود یر
 1 ٠ 

 رپ بس ان پا لک کی تب سیل تقی طبیب سی

 ۱ تا ات هضم یم تمہ با ےہ و وطن وشما ان س 7

ا و اردا اف نارصت یہ ل واول( ےک
ا 7 مر اھ حل فیولخشا ب جس ار وم ط

 از فل

 / کند یار کا کا و سا تیمش طي رفتار دن یکے کل ص ام ید سبب

 1 بز تام لر تاب او تاضار  ںایشکر تنش شش

 تو بشاب یک سواد حت ف ناشی حت اذل کا ا اھ پآ۔ ۲٠ں رر مر دش

را اف هو اس پک ل ںیم مانے
 ۶ رکا رو | یو برشا یر سا تا

 ےب ار مات هم بو زاد رک کس پاس سہو رک نی سر کرک ا

 اتم رک رپ ماری در

 0 گرد نکا کر ئی ںی ید هر سمر د تر رک سير
 لا ال تانا یاب ها نا تا سرت ما تب فرار بجھا کس

 ا کس سا ت کک ر ارگ بنر هر زی دا

 ا ےس سا رط ا ا رک ت ظنا ک ساروا ےل رف قم سال سا
ل هرکس سم کف اط وک ۱

 نس

۵ لڑ روا فددمناےککیکاخ ہلاکت یشی کسر لین رسم رس | ماگ ں یہ نایسد عا اھت ات قرب
 

یکن ا اوو یک قرب لس بوک ےنافڑ روا بت
 ۱ 4 صسا روا تست یکی ایہ کارو ےرا ےس 

 ا ناک فک ات کت سري مت ترو شک کا
 لو رس اب ےک ال کک تصعاطا یاشار شی تستر وہ مولا ام

 رش ةزعا!ولعجیو اهو دسفا ةير اولخد اذ| كرلمل انا اپس تالے کت ےک واخ ار از
 ١

 اب ۱

 رييس ۱
 < رزرو

 لر کت قوت شرک یر بام کر تیک نم تل وو

 ی دوام ورا برا سد رد بام رنج لا ںیم سکی
 شرا هر ں اس کها | درجرم ہل روا ےہ یک نک ہر رخ چر لت ا



 "رهایی اللوم ۱ ۲ ا یر ےک ۱ > 7 رب

 لن ریو روضه قوس کا لسٹ پک نا اکی انکو سا سا ا
 نولدگ ا ہو سو ارج تا ور اے اکہ ور چو ضر 8 ےن ےل امو کا هو ار ل رخ اےک ا:
 تان اب رگ یہا ہ/ت اح ی آں یہ هر کت نوا کن اگل ےس رزان پنج کیک ےس ا
 لات کوہ اپ نوممطم اکا و سش اھ لر هرکه رفت س توس تڑپ سارا کت اتاط )

 زر روا یدسا کان اناج دہ ایک بلیک نبرد اد نکس کروا انکے سوپ ادراک ںیم ناف یک اش
 انک اسلا کیک ل )لارو ۳ ور ںیم ور اب سنج اوو لو روا ا اس ں فال کا ورم

 هلو ےئاج رج عمر گردو سہ ذر قالغ ا ۔ قیر ںیہن اوب تیشیکی کس اھ ا"
 رو شوم ام کوکی کوہ سد سپہ سد ھے لاج لس رکھتا ار ا تی بے ا

 ۶ شف ہرن کالا ارو تاذ کارداو ما ترا لا ج سوسک انتر وا ہول یاں ساک تیرگی اط
 تش ادوار کی ج برم ماتر وتوو رواں کر ترس ج رج لمص اروا ورک کا بد ٢
 بو ےک سوم سما ےک
 ےس از شب الہ کانو وف ات خرو یک بر ارم اک ص اوخوا با ےک ق یا.

 همت کن و رافخا یری سو لاو اش ترودو ر باس یا ںاہترض/رلس اد سرہ ار اک ام سا 4
 ےک ےہ ٹسہسوو افشار روا ےن ل 2 اوراد لر ےہ ایر روا اگے س بدصد لوب و ےس ۱

 لا تلا گلاس بحاص سا سام 0 انب دارای مرگ ل اےس ناز رک رکن ب ںی جرد يا بیس ۱

 بد ترس بید رک اب هک وا لاش نکس پاپ ان اوس بس ها لوم ل
 ےس سا سایر یان رم ا مولع وار حرا وا ںیہ لوس ادا ننه دو
 رفع ا لک اک ال فنگ ےصراب اےک کت اررار و هرو ات ارت یا الو مت امن ۱

 را یب وحی رپ برف کم لس السا لسا شور سیٹ تط ام یاو ےک س سکت رض که ياد دب
 ر یس ارد کنم اب امار و لسالسب# ل اج کا ل ا تب اصاب رو بما ارش ےک ےل ٤

 ےب را ام اکو فیل 2 روا بکر ہلولو و شوج یک کرہ سرس امام اک ٹاپ ۱
 طور اننوح حمد تیوب پنج ا. یک وہ کراط تاع یا یدک
 تذلگل اگر وا ملوم سیر مر د تراش سود قدر کلم ر الر ار وا راهش یاس سم
 ۱ و کک تر تر تور ےہ تو لا صرو ا نکنغا طض کس ولت

 سرما لت نار سنٹر مور ناو سات فور تن ےب انک
 نو ےک ناقن تا نیکروا یک یہ ارم ںیم نک سدان دلو ی ںی اط ں ا رک

 هس و

 ےہ

 دب زس"

CT 

 8900 ج

 حج

jbj Nنیند  

 تب

 یے ےہ ریت ة دکن
 تک ۶

 ےس

 بس سرب یو سس و اا أ 8 یو ست زس ی ج هر جا



 تیا ورم نالی

 ١ ۱ ۔لربسصر | ہضم اعر مج زا میم منکر ںی لو مرنا" ٹر

 1 مسح کر ا کو | لاح تل شی 7 ےس مم سج دا لاس نانسی

 ا هس ا لر ےس نان ںی کن ان کک بشردا لر ایش تل کد

 | مح مای شش نایب. یریخ دوپ شکل صار زر

 ۱ هس گیل اس نازی ردا ےہ یک طا کے ہا روا ےہ

 : 2 اخس و روت ترس ر اخ نچ E نات ایسا نک

 رات روصل ب واط وصح کس اترو بیربرا تکونی اتم تیذیکو ت لام یھب کیک
 ایک کروا لات ںیم لاس یسک ست کسر ۔اھتد روم تایی رد مان تالا ےک بس ۱

 ODL بطاخر کس کر ضال ےک انآ ی ےس لاح نر ٢وہ لر بول ترکی کروا اات ںِم

 1 : ۱ 7 ا ام اک

 | کل یم اندر کے ربات هک یک اوبس لیلا ںیم تر تر دستم سست اا
 ربا تال اد یر ھاسا ا کرہ را سکت کر
 ً توزر تر لعاب و نود روا تی تبع اط د الامر دادام کیک۔ نار وام تیک

 شل آرت سوت لا تیر اتش دو روضردا تیم
 : هس وم کس ورحے اضر سشوار ین اردا ASL اقا

 ٠ ساواک سزا شل تساا یددرمان تسود ےسا ر لگا

 هس کاو رر ضاقت ور تقر ےس یکم او ہد ردا یکے کت زکر اوا اد تب اف
 مم مد تنسا نت ں رد ںاہ 2 تسووزا لو کرم ۳ سا

 ار آر و دارد ںاہ کے کل و مر تیرو وم هات کی رذشب زک

8 
 ۱ روا ید نجس کر یوا کلا “لہو تقر یک وہ اہک ہاکی ییا روا ےھت ےن بادام
 ۸ 2 a که ا1ت رخ یک امد انا ایا ضم. ے فا وہاں عل س کت لاع رکے رز 1 رس e 0 ۰ ۳ ےہ 2 - وو یھ رس
 4 تر ملا بک یک AL ۶لن اردا ہر تلا یں اشو نیز بس لار لا

 صف سی سکس یزید سام ایک افننا اک او قو وراد تشک کرس یک دلی وماتت ید ۱

 6 ویک زاد 7 رشک لی مطا اکس ا ئاس کس درک روا رج یراط تیم کس آر بک ۱



۳ ۱ 

 ا ی
 رم ارش الرد ۳۹ ۱ ثب 7

 ۱ ۱ ر ۱
 7 ل EBI لاس رر ھتناي لے مس دن تا او الامر اھت پا ب7 ۱ : ۱ "ارور 7 سلا ےب گدا بت لان تا یر ۱ ۱ را فر وت اور پک ۔ ایہہ کد کل اعا ا ںی تصرف کت ےک سائن ون ےک AAAI ا لرز تم یک لتا تینا مو ااو اپ کس

3 
 مربا یت اوراد وب رپ اس تہ ۷ با کما 7 اش اما کت 0 2 ول ماست بارد اتصال رص ۳

 یے را ا یب اف بج طب اروا گا اا د اک لاک وک ابر کاک یورک نت E ی تو رب سیل نام اداس یدک کاو سا توا تہ
 یم رد تیکه مرکو مکس ند نوعی اه ہللا نیر 5 نل ۱ ٦ ۱ رو قت تو و دو ]ما یا بایت تسجد کوج لوم بتا نک اکے اچ کن وری ست ار اض کر / ی وا خفا شاعر 5 اک سج اوہ 0 سل اترمےِهزُي ددعتع لاَ ار افصسالخالس ا تر دانی رک کس ۳ :

۱ 

 و
۵ 

 رک کا ۔ورکع ایش ت0 کرس مہم”
 ۔انڑہ دت لم ی اپ 2 تیز کرک شکل تب از لس پک ۳1 ۱ ۱
 ٹک و لیپ
 راک اب راک وار نا راتگ راک راک ۱
 ر ۳ لفش کو ناو کت سیکل ا 9 آد ےک روس لرب ںیم نی تک پآ ۱

 مارا فط لد رازی کد لکو حل کور ےس س وک اوت کک لوک کو ٹا 72

 نت یل طي سارا ےک و کف تس سم ضم یھب ہی لاک سواد ۱
 قرب ا فلیگ تب کف سو لس تیر در کل تی
 نباید ار رد لود اک یا السا صان نیرو اکی پاک ی دغا /
 نا برگ بیش تغ اطا یک اردا وہ سلاو ناف تس بسور تس بور م اشر کل سارک ماہ ۲

 القا که ار لا اهرم ےگگح طس ا ء یار ٣ ما ترد ت سور واو ياد یر
 مم نب اسیر رک آه یہ رد تردد طي لکل ناصر ی اپ یز مر سری ا

0 
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 رب بسوی و ےک ساواک ی سر جی سچ ےہ

To sre an aa te ش٥ 

 ایش زوم ۱ 17 نالی سم

 27 سے Ly را ۔اضحا ا ات تییرش 1د ا لعن

 ۱ س مر e اتاپ صر تارک ام اوج کھ

 ون رت تست با وسواس کیو ےہ اک عامر

 0 را تب اس ھا ریو لک تسلی اےک لب ثا
 ۱ هس فط روا بل وا قشم

 1 ےن تو ےب یی رول لااج هدي رپ تسدجب تا

 : راے ان 0 وار “قارا 8 در و ا کے یدک اا

  e"تام الل سلو یکے ٹو ورک تر یک ۳ ۱

 ا زر ہک ی تشکل اوت یا نز

 تار یک
 اا رش تکیہ شوک ںیہ : ند مس ںی شہد رکےب تلف اسم

 اس قمی ساس م ررر ےہہک ا اک اردا ںی تک اش ار ںکڑکےک
 ال یاب زخم سا سوق ی اعود یک اول سا زر فاع رکی طاب ٹا ت حشر ما ےک لڈا قاغا
 عج ایر ی سرا ےن لایق ارم الخ ۔ ھو اسب

 1 ےہ تسر زا ےس ی ' تا رب ےس لو

 نا فقر رو ساب فا رکی کاتر ورا ےک مس
fوی یر نیلا ںی چات ض اخ مارک ایڈ ون اک اک |-تسا اج مم ا 2 بالقلا اں در  

 مکی د ٹی ا کں کو لوکل الت چو کش غار وا تزق نا یا نا ںوا رب جی وج

 تب یاب لرب ےس سامر رم ای
 رم سک نکا فاصو کب یہ یا یھب رگ ما دیشی لوک تفح یم رص نر هرو سا
 سر اک آو بھ ےل بولخوولاف ا انکی کے ا کت یی شالا یک یکے

 3 ھو سل کرک یو سفت ورک قسم ی اس امش یک ار مان
eaمت ایکن کیک ایر م ام ا۔ےہ و وی "عا ےک تاب ام ۹  

 ۳ 2 کن ټو ہوتی کپ بسا ےل سا امت ی لوس نئ DA و و داش( طرف 1

 تن ایا ںیہ و کال ا ۳۹9
 : اضوص ےس باہم رس گرد کد ںی ءو ال ا ج مالف دار مہا نا یک ئل ر

 ج

 کز



7۲ 

 ناله ۳ 7 ری .
 رام ۰ ۳7

 ۱ طب مک رای قلب پشم لاو یوتاب ےس ناروا ےک ں ولد ےک رفت ےک ن ا ںیہ تلاع ییا وہ ارس دن س اک ناروا زب ا ےک ترف 2 ےک ریش سالک d ور عکس الا سقم ےن نولرلومر ادا روا اد طب گڈ لرلو ران تاو وک انب 1
 شل جی تاب تیک آں ا کات لا هوم توست.
 ےبس ےہ و لام تمرین گایا یم بلو کب ںیہ تنی“ کپ آی رج وم بکس
 نیز طس ی رد تاع یا لات نے ا س یادو شر دو ران ےب تم اش کت ا اکی ادا کی کت بک کک ااا 0 زباب 2 فل 7 ڈال لو را بعضی وا یک د ات نور لک آب ی برتر دا۔ںییکہ فر تارا

 ۔ےئاج کت عر فا ميز ری تک ااو رسد جر امر ےک لور لدو د نا ہة تاج ملاطشسرلسارد مو عر دف لری مر قلم ےک ٹندو اه های عار ول ۔-- ںیم اب ید ردا رس رے کام | ںی لوت اوو کیانی
 ہوا عاا تره اک ےس بسرگزاج تل کف وہ لو یس سات ابارک کزن 20 ارسال ۱ ۱ ۱ تالا یو

 ہدان البم ےراب سا وچ تشس بار وت عا ہ ےس سوتی روو عقم ت اک تب نیلا تم ۱

 سس ری ےک تم مے ام در لاو سوت نایمرو ےک طاق یاری بود کس هو اک یت
 و سم ات تس رسا یکی ارب سار دا سگ بدر ایم 1 جارما لدی هی یول تر اج اک

 ار ایپ هداب نا رآ داس لپ دا د یش سل اپ وب ۰ ۳ اشرس شرپ گم نگر کربن تست[ سد ٤اس تنگ جد و ےس سدا سسر اش نیل کس امید تیز اد تستر اع ںیم تسرد تو سه “یا ترزعا ایک 7 ٰ ۔ے اج داور کت
 ثنا تے رہو 7 رو چ آہ ۔ ییہ دیا عنہ کہ بذر سیل 1 "وز لوکس ںیہ دنا گام تری ضاع لا ناک( رند شرا سا ٹا لو سم بانی تیز کہ رکےن تلاوت راد بوس کان رسا عا 1

e1 تو نو با یک ول کرک درر ہنم۔ ا ارف لس هر بیل یم ترک ۰ ںیہن ید اور ا انکم نه رکھی نت ا  

۱ 
: 
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 ناس سیب

 ريال

 زا تحت رسا بر نا کک تاحص سر نکا هد کس

 ۷ُ 7 7 یو 8 72 : وم ۵ وے ےس 7 ہں ےس

 فان تن اش دن رکے سرک سرکل سا ےک تک ول کوا
 هر وو اح رم لم نا یو انب تاب لی کرک لان یورک

 یبا

 / ی 2 ی 1 ۱ ۳ ھم ۳ 7 ےس / / “ےہ سین شبا e ap bet مم

 اترتا ترس تستر موز دا یہ دات رت کت
 ¢ 5 2 8 ۳ 2 2ر اس اک کے رد ےب لا عت رو قامت کرک ایڈ ال راب ظافلارب پناهی اد
 ا یکن اورو تب کس ا۔اھت یھب اک اتم از سکو سا اشر فاد از نا تی ساپ ےک آس

 1 اروا لولروک موی ار ےس تہہ ےک ٹل ناو ریذکش سا ےن سا

 ٠ رز مے م ناپ یک

 ۰ امن خشا ار رد سا رو تنم یا
 ےرادرتشہ ارم لوط اد نا
 ۱ لار یر وا یت راذ ٹن لے لوطس اوا ںالکن ہا ل 7.2۶ را ارو | ےک رز باک وراو ضش

 ۰ نا روا 0ى ضا گو ا ةکر لاال زا یل ہا ےک لوراو شش

 مر یل تیر اد بی مو
 | یار جیپ نیک رک اتنا ٹیپ وا ےس ی

۳ 

 کبیر اند ںیم ہہ بارد اھت اح اک فر اب ۔ تل اح ولد ںی کم ےھت بزاز یی اف لال

 | ی ترصد کامن ک۔ الو کی نر عقاو کن درس اغ و مایا نج س وا
 اب ےن ا اط کیا ےھت اد نا و اں یی لم ام
 و ںواب و باج تر ها لہ مات است اس
 ۱ ۲ 2 ا آوری ارات تت ںی

 ١ 12 رواش ر جاتسا یر سا ےن ناسا لاو ںافیرٹوا بسم و کیا ۱

ITER LLLنا سو و یک را بنر  
 ح با 7۶ ےن بس مو ارگ طرف رو 3 (OE ما / رفع رشت کرک گرم اسے

 لا نا لاس رح لوج انس شن لامپ قاسم سارا نار ا
 ۱ * هبامو بیم ا تواعمردا از لربقوکس ا ۔ ی یس قو

 دا ساری ویب او ی داف نارد اپ ا انیس یک ق اہ یک ایت کیس



 ۲ ۱ را
 مامی زوم هرز ۱ تک
1 ۱ ۱ 

 نسل اتو او ات مدرک بہ تو لوا لو ےہ اس بزم السا تیک گی ترا . 2 را 7 5 رم 1 1 : 7 . ٤
 و رپ بک سو فطر یھی ںوہ اب شرت کر کت لر رسا نا ۲ : ۶ ا IY رم 5 3 0 ۰ 0

 "۰ بر /
۰ 

 هر لای رک تي 7
1 

 سی رابرت اھ کرد سرد ایپ نی
LLر7 ےک پو وم و کو موم  

۷ 
 1 انس دہ اے ام كا ام یب وک ؤ کک عادوا نو تی ا ات وو ول اب سال

 وام رب لذت نو کز گاھ اب کیس دوا یا ارج[ گلاس یراحی وک نود بس نیک ناو تب ا
 ۳ دم تمام 2 نان یک ا ۔اھت بارج یش اےک نا زوم هرس دہ لعنت لیوا لس 1

 ےک ےک ڈرا مروا ےل کی ای دافمو ایف ےس سدہ لو یک دویب N شہ رے ا م ارس ا: يرچارد تیپ لینک پی لاع توت[ سوم
 سل دید یھی پر اش قی کرت کروا یاس ی رم ر ن ٭ہ یم : مد ہی ده و ۱

 ظاهر ارت رب ام یابی وہ لو
ASص ناس 7 2× ۰ 2 ت00 5 رپ  

 ی به رک اف اند ایمی میک نی اط هل شا فروض لرد ا ںؤامر رواء ےئل نود

 درامد سس ازد شا لولردا 4 فتو اہے پس اتر فام نل ےک سو تر غ
 لتیَِعِشالِ باطن ےیدح سا ےہ یل “ےل رر یک رم بلوک

 رسد تب قلا اه سا ناطس ےن درک اوہ ناعرا شا کا
 پال ان مع باش هیات با یک ولا کبوتر له
 ے7 ۔ںوہ تی جام انا کود لپ
 و ۲, مل و ۲ ےہ بے ۲ 5
 توارد تبان کپ آے س فول ےک ت لامبو تولز یو تینا ۱ لتا تارا

 آل وسدد ہیلی کوں شن پا دال ےک تا زا نسل یا ہما
 طی رک پایا او وا زا کسے و بلک
۷ 

0 

 ض. از یہ فال کرو | یز یکے ضد اا قو ح وف زر ٹیگ طت بز ہا
 بسے انا وکس افت نا »باشن فو ےہ تاب بج از کا از بالخا ا
: 

 مس

 صید یس وہ تک لاو E اگں درب AL نر عبرت مس اموال وج ۳ مرا

 سام کس وتو ںی لد کن ا ےت تراس رل ارج الوم تم کیا ِ ۱
 2 0 ےک ہر ےہ

r 



ام را لزار براہ رام اتحچ سی قا ع ےن کرا ازواشرا یدوح
 کک یشن کلو ایرو ار ش

 و اگ در موس اد اس بکن اھم سا اکر رک که سکه
1 

 ر
 سم هست ق کر از ےک رک لام دا ےس ندا وک هر بے نا ںیم یہ

 7 ںی قاد یک اب ںی ںیم ںول نا ںی سا اکے ترد کای ۔ کی رض “

 گیگ یک

 یتیم رم رپ
 و کسي اک سوا ےس سض یہ لن مر اِ ےھت ےک ںی | ی)ا۔ےبانت منا ر یس کا ےس

 ۳. ۱ ورک شف ارو ےس لور 1 رو رونق تک
 9 اش مرز شم وف ےس ٹو

 ۱ ےس نکس تو از کری ھی اسزوم دوبل حاجی د سا ےس تا 7 لو" نر مال

 1 لاو واتس نوا رہ اپ م اد اک الم بنا تیر کل ولو

 ےل اج ا س " رام ا اواز کا اج ںیہ ےس لام سار کے راهی تول کی اباد ادرکک را ےس وس
 ا اروا رہ ار نت اہ سو بسا سا کو لا فط تاب زو نسب اکا رارٹگب با

 0 2012ص0
 کا ےہ یم تم یک ا تب بحاص یک یوم با ترور نم و

 ]اپ اک باتس ںیہ اھ لا وک را یدو جک لآ لیہ ا کک کف
 | وب تو یش رم ا کرا کور بش

 | اک کا یدک جرا لوک ب ان یش ںوخ ںؤا ہیک سا کٹ لال سا یکے مل
 اتا ون ال رک وا داف نب باتس ترطع شو سا وولد بانی وک یی کے شام ا یک

 رکی اد سدا دا ےک )ےگ یک ارم لان وتی ام سد لوک کو فرم

 یہ ا ۱ - هد تا رد آپ ترص۷ل لورا ےگ سا ےراتسا

 ۱ یا کرب رر سا فل اکی روس امت ادارات و کرب ا ۱

 دا و سن فر نار نار نک الب جس
 توا وت و و 9 0

 ریل یک رو شاہ کے نت ہر ےر سیا سٹ وس یو فلا " ٍِِ

 SOOTHE E ٤ 21 لل ا تداعب س ںی

 ام امن ہو مد تم بل لطمه ساک اد سارک یا ےہ

 ۱ 1 ها سا ےک پکی کل صاع توست نیس کل کن ا

 1 مالک رکے تک فوت بہہگےبداشم ی ۱ ام ۸ سی کے و شو لوڈ اس ےک



< 

 ہار
1 

 ر۸2 ی ۲ پہ
 نرالا ٹا ااو ٢ٰ۵ نالی

ہک س کر ی ساددا وبس اکی اب هرکی یت زر یر اب تمام سیم ار مانی 7 ن ارے ار
 

 نیمار بک عمر کرد لا جم اکا 21
 پل سام ی تست کت رضا تم یم بیری( یف روا فک ترضح) بح
 *_ےط اسرااےیصاص یرلولا اف اڑ ہو ہر کالا یس ایک ام تی کارو ی راس تار

 کام روا فساد ےک ای وہ عا باوا ا تر نوت رادار اف کش
 جد ارد اپ بود هن ابر رک ال اکا رييس لوس بانج سیم
 2 نان تیر دا یک لوی توکو ےل صا ض یوا ۔ارخ روا ےل و کس اوس 1 امام رم م و تنا

 هرات اپل لابخ مہک اک ید ےب کو تاک سا ںیم برک ےن رح
 - ارگ يا يه ایکس ر ت کوک انا کمک

 لو یی تک ےس اشک ہہںیرب تورررا غرزے تل 1 1 بم اا ترشح ارب

 ۲ نیر قام مکا کا پر و کات رخ اجر یم تم کوک رنص را لاتا e ر ا 2 7 ۱ 2 24 اک و

7 

 ر 5
 هو کرمان هو رکن وز از ت تساوک رطح ی اک شب باکو روم تمفح چی و ۱

 بم سند روا قهر تر وک کف الخ کری سرب تعا یر ر الوسرو

 ترک وو کار کاک ب فروا نورما ار کرک ل دزی س ض بلو ھم رک تا ںیم لنا |

 دارو تک اا د اا لا یو کک تم تا حرط یا چادر ۷ ت اع نقل ل وک اپ تاع را
 2 ما ےس جو رسوو آہ تضاط ید اورئ ارف ٢ بدا کی سس
 یو ور یخ ہر یک صا ےک ب س نرگس و عاطمرواے ینا بس نی راس نو ایه |
 تهویه لت درہ الوپ ادا یک وفا صبح ین ابر یاهو تا ںیم کشف تار
 نشو رب ی ادر ںیم سیب ںیہ یار کرس ےک اتا اد حرط یس وہ ن فک لاد ںیہ سجا

 ٹا ایگ ال بانو راو اچ لم 7 مک یر ک ابا فاکس
 ام زہر الخ امت ایسی تک تاغ نا کر کوا رکی روح ایس ںی ايالا

 ميل یک وکیل اھا ےس اہک تل مضر حل رک کوا الف شوش تا
 ےب اطاعت داو س هرگز یھ ماو ےس تی توک اک تفت کسر ا
 لامار لاوقا ےک لم ای لی نیت لغ لرت یسک کاک ہا اتما الب یہ انا ںی اب سک ْ
 بزار نا تیم ترا رپ رسد کف ليں ابا کو رزتضفسوال کت خرج 71 ۱
 رہ یا بکر تو دکل

 دام ترم ارب تند لک فضل یدک ت زنه کج ی ار اما گ اس تر ر 2 ۰ + 72 7 ت 0 ۰ ۳



 : ماریش رم 0 pi تاس نک

 سم 7 انار سا ں ولو ۔ ےک تخ ںی کت حعر ردا 5-7 جیک ار یو ےک ا دال

 ۲ اجاق رپ دکتر رک ام طی هر لا یک مس ترض
 ترس ںوتاو طا کت ذس ایسا قا لا ےس

 انت کری درکر ور تک نام ردا ید اوہ تم نیمئاعموکف تاک افصایوو تساوت سا
 ام ت نم ںی بار ترور اار لاما یکن اپ کام - درک جت یک یز نک تر اص گا
 7 نیک مل تیر اڑہ فقر اش نا اھت اھ اوم اس تاتار اب وف شاپ لحام

 1 FEIT ا2ک وک ا ررر روا ایر رار را سو ب شا لپا اضیکآ ام ترا لا اور رد

 IDE رو تاد سوپ کا (/تضز ار نا ہشام او نا
 ۳ روا ننگے یس بیو ی مع یک از ام تیف کت خس ے رنز هرم مت

 و ×× و ا مال ترت لو پا
 ۱ بي تب اھ اد لو

 1 ۳ تی تب ارم فر یر ارور یکی کو اکا
 ۳ ۱ ا ا یازترر راس لر لباس یکی خاصیت یر او ]رب وع ت ل

 یوم تس تی نان مرچ برا تاب بوک یار 277

 ایر لوس مار تایدرکت بچ تراک ا او سو اون ار سد ورو `
 تان تیب وم و اف ا ٹی کپ آلے ا الط ا شرو برآت ایلاع تماہد ۰

 ۱ رسا یش جد سا اک ت احد تش امور لب / دم کے زره سا

 1 اوتو توتا عی کوہ اہ لنا تشہ بی کے سو وقرر ذا غرر کتا کپ آر

 1 چو اک وو سپاہ ھجرت کک ا و ںی گرایش او یر شوک
 1 1 نت انکل مل یاد تاکو تیز ناروا انا شوکت ا سی عیب ربا یس اسی الو

 1 1 روم ام لاو انا تعا او روف وانا دو رو ت لاج تح

 ِ تن کن نا امی اد ا ياد ابتکار الف لب تایلرذ و راو ر

 E LE کل در وک تس ارز کس سم و سو و سیا اب سوال

 قا کہو تان ج کل فاو لار تا تایرح بس ببار 722تا

DE e۸۳  

 2 1 رب جی ےہ ۶ کرک 1 یش 7 وک تک اہک سارک اب ا/ترضح سدا روا

 4 تاج بام مارک رب مارا ورد راد تی تقوی ا

 ۱ زا بول زا یار نا با از ید اسکار اسیر او تام یر مر

 ات وف ا



 ماری ارد ۱ ۱ نالوں 14

 رو لر سا ناف تبسم کس اچ یار ا قم قوس آں نجس کا اعا

 ام ددا یاد ناتسیر ڈا تحویل اسد کتنا ت قد سم ہا “ںیہن کارڈ مکی
 روا تات لاق ارو ضیا ہک ےک ںولاو تب ساید اڑب آل اعوبےسلمصتقری'ا « کش لر ۲
 نرم آنٹی ںیم جلا ارکت اب ےس یک اھ ر ا اککپ کت قو اد دا کک تان ما

 سار اشا وصوب اد کت نصر ما اور اتر رول او نو ید علم اساس ۳ ۱ سد با ها بفرد یا
 ہک انصار تفت سنتر دا سو اف تستر یر قطار ۳ 1 یب تل یک کا نیو روا یاس اوہ تس لاصید ےک و مارو کہ مصلی

 لن رگم تمحار بحران ےس اج اد تانک اردا مکا لکم م کپ اپ نا ٹوک او ےل ۱ ضا عرب مرور کر ر یکے کی اطلس نیایش
 ِ ۱ طالب
 جج" ۶ کک اف ی 7 97 ترا بخیر لوی الام تا پاک ا
 ہو کا ا انا اکا رک بنا آد بل اکس ارم وک ورسوو ب ںی تہ است
 گم 7 برنا ےک لسو کھ رایت ےہ ارا ورد ها ےس ںورصدد وک آے ٹا پي دوره تام

 بک وماعاد ا
 ساب بجه اعیاد ر ارت نوار رک کیچ تا سا ءان ارپ یک تر ی ھا ماجد مر تالا اورا انک ان رک آب اپ روش فوم ےک ترفند تری ۱

 راد وف دو تاک کک پار شک شیکس سا۔ ےک کہ بفرد روا سيم تیکت ااا تین ادرار یک اہ ہک وک الب
 طا کس ذرضاءد رفقا لا کیر ابا کنی رج
 تماس نیا ی لا تسایلوار کا ادارہ کے پہر ہلا بلک تنا را ہل ریہ یس کج تاعا اتکا گانه ی اروا تاپا قالعاکت یاس ا سم مضار کانام ملی کل یوم نمک ل عصا وک کک اا درک اک الل او ےک رضس اک( اپ اور لکم ا نو ذی دراووآ ردا لا
 لو لوس کی اهل ور رک ویر تک سس تس راو نا اسا وا گور

 12 و تیر ںی | ےس زر مارک ساز کری لو لوس در کر ۳ سا 4 71
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س یم 2 سجروا ےب شش ار رح دار لب لس افراط سلب سه اوج ںیلاو رو i ا
 .: ے

 ماری تر لو ٠ ° PIR نس نل

 لان ولا تلور یکم مل عدا چکی کف قو گز اهن لجن نل کے نکہ نب ہر تش `
 ا ۲ رو
 ۲ رادار ار ےس ارتش مر بتاص ویز ںی+ تا ہرا تما فور مد با | ٍ

 توا کت فار زد تر قرص ۷ در
 0 ازم اضرپ افتاد »فتو اروا توا راشا تیم ا ٹو حالصا نیسان
 7 ہو یک یون اکر ا هوو تام شن یا یف ضو ازای حبس یم تر اپ وا تمش مک وح ٠ں

 سل افطار لےے کرانا لان اکت+زر افرا ےہ تم ےک یذتس س تل ارز سا

 آب وار رک اک ملتا ب ارکان تنس عنایت یم رييس سر

 اس مبارک ات تبار لٹ تمر دامشسادنس پاب ج
 شک اباد تاردرض کس لا اس رج ب کت تیا ہرن جا ن الل ایت لوک <
 فعل ضرب یم سٹی عزم ق زر رک کر ت ااش یک رد کسا آکا اساسا کی

 او تر رو نری اع یک آی گز از و رب اتا کالب یاب سارا
 د توک لوو ےگ ا رکا سیو f سوبر دا نزل یھب کل ناسا ن اتے لیا لار
 قتل الت رگ تستر و آب سک پر ا
 زا سہ یر و لينک وتش وک یخ یزد اک ت اح بجر وا و ا رپ ر وہ تک
 | ی نور کک کیک اسو لا اکایند روا اینو رکےت هک سند پی ورک الا د
 ۱ ا ےک کر ویر کر آر ور رز مرگ سارق اار وا لس 7 یک ںیم 7 رر انگ ارب
 4 اس ےک ٹیم ل و ےیل تف ارو لاحاکے نہ و ہک ایک وم اب ساک سه مات تاب 28 سلب

 ا ا وات ےن ایں 11 IE "لود 5 e کت ش 7 شا اوم لرز 4 یاس سا ۔ ےس پر ھر :

 ٩دی یہ کک را وہ کیک مع ارز که عطش اوت ابا ےک تشیع هل س ا ۔ ےہ حرم سک لرڈ اک
1 

 ھا ساق یاب اوہ اکے آہ عو ودر تابع رک تب قو نماز یر کر ےک یک ۲ و سر هرز ۰ سن ۰ ےس ۳0 ۳
 ۱ 1 1 ہمت :dy تک لو شبا نم بیع اخ - و ف ےک او رج که وار جسم ٹل اکی ما 2
 دل ا یر یی س برکا کک اخر کم رو رکورد ی ای ورک سس

 دین مهدی ےس

 ب ع ہک



 روت صد بس

 أ
7 

۱ 

 سست سس

 ۳1۹ : تک واک مم وہ

 و یراط زکر بت وا اسب ابر الف تقو وہراس درود اش مش وب اب امن تا ہر پارے سفارش عش و سطر اوہ رو اسے انی رک ا اش انساح بش اتو زم قل گیل طے جول قم پآر کھ ہی لات شوا لون! رٹ رت مے مر حس ہے اف رس ےہ 2 ی 1+۶ ۲ ۱ ۱ تیام اک
 ساپ 7 را یاد 2 نر ارم یراطفنن اِ رب تسر اسروآ 1 اس چرب اب 5ا اج تیز ادا اپ

 . ملو 1 ۱ 1 .۔ےہر ےئارف ہداعا | روا تدارک ہد کد کے لپ اش تیکک کرے اچ یب کر یک شر.

 ناس
 تو ر و

 یاد ا 2L ےک لوہا سو تدولن آں میل ش رب کر
 رس یسک شد یہ تز ما نگ سد حرط سا سای ےس بحاص ینگ

 "ےک وعر کش ایران ندا کتی رس ترور ض با یم...
 ۳7 رو 17 ارایش ےس 1 نیم ارس 3 آی یر تبوک فر فدا 17 عیش ایسی ا
 ر تاخر یک یک ٹچ راشن نیترات جام ترا تو ال ترض تو سلام دیش هاب فکر بہہ اش انا ڈر کان E یارب دارا
 راو ار سک یکے یش اس کس اش اقای 2 اور کت قو سارج نی شیو رب
 نیر ياري یا یک ا ارام ها
 اوم مت ناله لا رک کے ی ر یہ قبر ی اکل رراددا ت کر باس تاب سات اج
 مر ساروا ايم افر حل سا ۔ےسالہج ا مفت 0 فور ں٤ ےہ لاکر وا نر 2

 نرو ار بوت سر ردا و تا نے ہرکت رک نس نکہ اھ ا۔ نر کمار : تار گان بت گير یک کر فک لد ۔ لو: اج اکی اب نے اروصک ب الب
 رنو ساک ات وب یہ سا گل ل ایٹ بار سس ارد تیمور عطا ےس ہک

 گر سا لو موز يرو روا ار اھ انب تب تمام مد ت ام نال انا ذوب کل ترم ۲
 زاوم ککے اج کل ت قدر رکے لورم ساز بینا ییہ او شو ر ضا گرا لگے لد یم : ا ۰< ۳ و 1 نشر و ٠ رے 2ت 2۵ ۱ تیار رب کی اوم! کا نو اس کالا وا ام لاک ام ییذتس جت تلاع س ارک + * وم نر ہک رہ 027 7 4 ۳ 83770 یے یوم ت6
 توس از ر خرد ےب وان رو ردا نکن ارج ےب دوہہ یر ره | رایک ا ںیم بد نت کس سکاٹ کچ ھر 7 رم 1 ۰ ۰ ¢ ہن رک لا ہک کس ابر یاو کوب تشکر ساددا رک مدار ہلا اہ انہ اسکی شرکت ام سا کت ورا قطب و
 و نسیم ادا

 ۳ DIS اوس لا یکن 2 شاو الو ةد لا ر رم ل



 ےک ۱ ۲ 1 5 2
 1م ار ضر لوس 5 ۳۲ ناس

 1 نما پک کن ار ںیم تعا ںیہ یکع و داد نک بش یا
 | تلاش اک فور بس مات اد نا یر ےس فرم لایت مان لو تکو فوخ ںی
 ۱ 3 ۳ ام یرالروسیپ بس ےس کو شکست اکی روا رش تمیم ںیم اتمام ارپ ارت

 رب

 | مبتنی لک لاش کیا یاو زادوف فا ۱

 شیت ۔ےت یا فیشن یوگا ب صا براتون لور ایکو کرمی بس ام رام
 1 تک ڈور تس ید ار یاو اد اوچ ںیم تیا سالم ےبو لو بصاص یار ایا رونا گم

 ترکی کیر الو ورکو رتا اھت نما ےک لک ادب ایم نیل ےس یک کا کو
 1 بم رام ست ستم کف اصرخ ییا برخ ار اار ترک اص کپ
 شا لئے چو ساتو وااو ننوت نہ کز رر کف ام

Îساری نخ ت بک ارور کن اسےککی رات ف کاش دوم | ر  
 |: د تلانت رک لس کیم اتتا اکت ساب کے وہ از کے ساو أن بلاو نات رہ ےس برع لس کک کم اظن کسا کی وت تفاصو تارج
 1 انس اص باک جهنم یکتا اد ناتو لوک گر اکتبر فس بیا 94 چار

 71. ۰ ورک وا رب قی تزال یارو یک اترو ن ددم زای ردح قد ت
 السا زئاج تشواعم یک ان: ی لسا نکی سکا عت نو شم هک

 دہ ٠ “اگ نجی زد گو ڑوھچ ےس او ےج ار اون انک تس اش یھی
 ۳2 لو تاقتا ین اردا تدارک انگار
 | هم وع بحاص با نود کس تستی ون تار رودسر تعهد
 1 ۱ : ا ایی اودس آر ید عالطا یکی ضاع ںیم تم یک رح

 اٹل ںیم ںوہت شرک بے آں روان سوک برگ ت آر کا کے س ےن یا"
 ۱ ٠گو بج اک س ا ںی تخریب سن اس ںی کت ن لایا آي لا ےک قی

۲ 
۷ 
 یا

 تنس سس

AN ۱ ۱۱ ۲ 1 ۱ ده اتاق شیر تہہ  

 1 دگایبش : ہرن 2۷ اپ وا .

 ا بز سس O رو ۱ 7 4
 | گیاهی نوبت ناب بت کا

 VES E باز دیک زا ذو اکےللاس
 ۾ فذ پال در کلم باعا ےہ فاطر آی کہ بس برف اعلا '

 يا سوری اصاب یک کل ام



۷ 

 تاکی
 نو نت وه بیس ساير انار اوج اپ اجر ۳ اک یسک 2 لاک لو بجا جر افےس توام يا وجت اال بل سرت ۳ مارک
 1 کا قرعه د ردا لاک مختص تارک در ار 2 ۳ ۱ ۱ تل لر ار اط اک با روم زر ام فلک اوم اکی اوہ اغا ا

 ۱ او درگاہ لا۔ںیہ اپت ای کاکس اوکو ی اف اشنا ےس تاق ددر ساب رر وک س ںی ںوڑ ۲

 - برگی بل تافص یر سود تلک رر روا تین روش قشر یم سا وہ لای دنا ۱ ۱

 باردار یکن نہ لو ا عاب اند رک هی لک ام ےک روو بد ناب سرا درا
 ندا ادن اعاش موج ےن ناش ہد یکی لگی سم ئاس ل تاسو با باس سار دا هے اج اپ نوش ۱

 نارنگوکنل /یتز' تاقتار کلیسا ھٰٰباہایکداکت اقاو تانک دذ کی تا ےب تب ا اک اوس نور بدن کک وکر عج باس یو شر زد تل 22 س اشارو 5 رد سوا نشر رکی را مر سن ڈیم 5 ت0" هس ےس وح یه
 ۱ : ری ۳ ۱ ۱ .rer) شب
 فلک یر ڈیرضح۔ کف اراب امن بودا تون اس تہبہ هوش اون اج کس اکسس راپ ۱ هاتان اوج آی اک کد امن ویسی ہوا ضیا یک فد کا 7 ۱
 ساری ہا اس ےک ی ادر پاک ی روا بیات ےل کوا اچانک طا سال.

 ا

2 

 رش ۳
 e کرو اد الم

۴ 
۷ 
11 

 SS ۶م

1 

- 

 ۔ایک تالا الی ترضحرس سما زند آو ی ۷راز زد تم وااو اچ باطل
 برخ وقتا کز ور رپ سو ایگ اهر بیر رپ يک ۱ اکیا الف ںیہ موسم ایڈ تیا یدو واتر یرا اوتو کر شن جو تره نی رکی رم بیک بتا.

 ا ےک ترضع مار او قلعت یس رطح ق وش وز اکس ا ںیہ ہافلاخ ےس ج ےل ل اس بر
 اج لابخم ںی ےردنعد ےک ںوراب ابی جل بصاص اتیا ہو * 7 7۶ الوو یش ا
 مک لات ل اع ںی سور کن وا لاک ود بکس یگوہ تراک گپ بصاص ںایم ساب |



 و رر تو ۱

 یب لم ایش ر املرھس . rS OC ناله ںیہ ۲

 7 e + ضم ۱ یہ ۱ ۔ھھ م e ھج ر 7 ۳

 هس ںی ےک ےک ازکی جو ںی یشڑآح ابر: ترا ےئانمت کروا قوشنا عت

 تیتر
 وراد ےس ایہ ونکی زب داشم رگ ےک مدد سکچ سا ےن

 | لار ےل نیل ار کت رفحا تر کاش کت حسن ا دم ناش یر ود 7 ۳ یک

 لب بس صابر لو تمل ےس یقوش رگب ہےاس ہری کپ ںیم راوامس در اح یبا

 97 زیاد لو اینالکت اح اص انک وسر لود درول کوال ودرکس اھ هر روس یک

 ناشر لی سرتیپ ہد دو درک رش اپ ےس فام کن بوش یو از اش 2 تروح

 زور وسوسه بسه مود یی ۔ دوش زنا فا

 مے ی ا اکا ص شب دوا مکر وت ٹا یا ںی سا
 ا ےن یوکے ومد اکورد زور حا 77 ہک ریہ
 ایش نکا کد بوضح روا میرا ند یکایک سا فو کرک تا باقا
 ۳ بجا کارا تلف لت روک هکر تر لا یسک صو کج سا لت
 ا بھ خر ا تقو ںیہ کیک رسوو ےب ج ےک بیلا کا یز دبیر روا اد ںی

 او برصو تک ورک ترس وا اڑ تم کر ور اد ( یر کالم

 سرخی ورد یلدا یکے نایب دار اھخا ا باس ےس اےک ییا وصور کلم ا

 رکے اکہ ابا کل پا سپس اتا ےک ا E باتاث نما سو ییا کام اسیر

 ۱ 8+0 ےک کای گرما ےر لاک کسر

 مر رم وو رو
 ۳ را ااو ےن تر ضحم نر کک ےک ایڈ نا رب اب یهود ے1 اپ اپ ما ۱

 او لاک حریم آمل رب سنی تو قبول اد هام بینک
 . اس یو ۔ اھ ا ای بو فو از وک رد ات آریا ںوفد یکن پس ا ےک فردا گو سلاد رک

 | الساکت حر تارک شیر اپ عش ار اح اس ےہ ایک ب حاس یوم باک انک فکر کرک
 1 ابد اع رم اے ورنا روا دوم طچ ناو دکن اک تیوب ھوس ین مرر او

 ۱ زانیار راکت حماس با چی

 | سر الاوت ساب تلور تحت 7
 ا

 هک تحصیل احمدی شا کت سور اج یب و
 ۳ ترض رگ ظئاسےےک بیعت اوم شاد سوکت ارو نا نون وار جنکی
 “الم ےب لال ترقه لر تر لر وار نیک سل نکنی تست یک



ESيا ۱  
 ۳ مس ورا یر ایدا نی تر ات ےہ تمام کرکتر 7 شش ی ایر ۱
 بارون کھ و بام لا یت نہ اکہ یاد جان اک
 ہا فتا کرد ل ]عرب صا توت نزا و اشیا ارم ا ترض شان
 رود لو ونک ہیک امد ہدنب “ برگ سام نسب هکتار اور و سی ےہ ایک
 a ۱ ۰ 3 وب ترا کی صاروا سلام
 تکرار فل پک یک اطات ل یر دا کش اصمد مالس۔ےھتآس نت ادد ہت کا رژ تعاز |
 رکے طلب ساک نادر یبحا اص لولو ورد یزید فما س اےک رض صا ۳

 نے یف نیت یقین ووو ورک تو سوم نر

 ہر وہ اھ ںیم تارابتن ناز تب گیل 7 واتر ا للف 4 -۳ 4 ےہ یتا ادرک مرد اکی س ا کدال نس ںی رام ۱
 یی ا توریست ادا هل 2

 )۳ ںیم اہخ یا ویو ےس سک ص ار 0 ها هو سیب ۹ 9 جد ید ترض سه ٠

 گرا ہا کئ ارگ رو ےہ توش کرکے یار مع | فوم ور اف لا مر ۳1 هسترض ۳
 ا در کل ضیا یکم ےک نین ا از تهی جور ری کی ملا اک کلم رو ر رض 2 ۱ : ۱ رج عورت دہر امت اخ ےس تیر صف تنور« تیر ی
 رس تعبیر اف تام ےل ترضح یک سا طاها راک هد رس تمرین کر کد تریاک سیو

 “ہم ۷ ۲ کم تم مال نکہ ھر اال شا کهن ںیہ تو کی اپ کان روک کول ےس
 وو مر سا حب 1 ور | ےس ےک اک

۱ 

1 
4 

 تیمی سی

 رحم 1
a 

 وہم

 ل

 با حا رکا ےک اسار تیام ساون رک شک دا اج ناو ] تسد دار انب ےسورہ سر تیصعب ےرر وآل ال ےس ۳ ۱ ہ تا اول یک وف ہک اسلا قت سض ترس و پا یک ترا تو مدان تہہ پ وسد یا بحاص کک ا رکن انا اہ بل نہا ییا: یکی اھا لوک اےک توضح ںی اب سو توضحی کوہ یل ںیم یت 2 7 یر جت مضمر شا اجر در کرک رح عاد سیر شہدا و ین یک وس یا باب بیس وزا تسد یک ہام لادا نالن یم ہکں یی یھی 0
“f 

 تنور ےئنا رکی مچ رم روا غیر جوی ایس نوش ارم یر یر

  TIEو ےہ وت ہر 1



 ا و وک سم سش سیم مس ری وت رجم اسم ےہ ال ر9

 تانے کی لو سال مہ واک تااد ناف س ۱

 DE مک 7 7 e یاس ںیم

 ا اتم کاٹے اہ ےل دا ام باک ابا ا -ںیزڑپ لابی کتاب ید ادرک کد بکر ج
 ٠ ۱ 5 ذ ام اتضبب رپ نر زارع روا

 ت شرضعرشراز لی میناب بح اس لک رزین تہ 7 و رس
 : نی ٍِِ ۷ 7

 رم تیس سک قا ات تیار کا ر
 ماگ وخ کپ ں ووا روا وہ ترا اونی ید اتاہع جی سرم شوت

 اک تب کیسعہ رگ بحاص عامر ام ترحل ی لا ۲ 72ھ
 ز یو ےک ر وا هو یس ۱,4 صر رک

 روم دوم ڈک زر لم 1 تی بااوح

€ 

  TT Eاو میم ۳ سد و ۲ 2
 اوج هاب روا یہ وک کز ب رک - رج ترا( رگ رس خان وہ تر ایل مباح

 2 ےہ رس اپ توب تساوزو تر علا يک نان

 و هم می و رس ا

 ج ارم رض مت رپ دس لایو و نعد وہ رت لیک کردا ک یک

 4 ۱ ۰ 1 ا , هشررو ےل ےس

 : O1 لارا f اتسی و نشر اب نصر تیبا لب عہشہں یا )

 1 ر ۰ 7 ۱ 2 0 تم رہ : .

 لک / ےک کرکے لش زا 3 مبارکه اش ل دلا يد× 27 ۳۲

 ل رپ ورک رج سس سا
 زا 0ث یو e ۳ و 0 ۱

 1 اح بجو ا لاتا رت اچ
 ۱ ۱ ر - ی تر یر اط دوو رو اردا ت سہ اقلر عسر و یکن جب ا لک و

 . ٠ بی رم کک کک ساب زر پیک بام لب ما ناال لانا دالا ید اجر ٢
 ۳ اپ 1 ۹ ۳1 شم

 ۰ سس وہا ےک یر لو ی هاو کسا با ام الع

 ۱ 4 وا تضاد تب بر مرو مود یک ا ات ات ل ا کہ د اھ تم تر
 ۱ ۳ لد اک یکے آف تارو نشد انخر اتا اک گے رور یر 21 إ/ك۱۱تضح

 ا کمکی موکت فرد سال ایمر ما ا سہ ضس یر لو
 )وفا موی نفت تو کم لا



 ۔ ےس توس روا تست ابا 7 02 ی وج هل رہ اولاد فسا یی گا ۵-۱۹ سرا ام اتش ید ۹ ۸ تیاور تالش سه ریپ اش اس e ناب یا

 تافو ےک 29
 سورس ال با 2 ۔ نیبحنل اصل ا نمل رخكلا ن

7 
۱ 

 3 ساس توس هوا ےہ ےگ م7  رام فتح ۔ادیچش تاماً شاع الر 7 یر هم ملا | تم اش ر ۔ |دیهش تم ادنمح

 3 7 7 اس نان“ با وت 1
 6 ناچ ںامارک ہدشس هس دهن

 تانیلاتو تاظینصت / 3 ےسسس ےس
 کر بیم ادا حقی لاسر ےک تو : لواوارما ۲ 1 تو درا برق ءار ییتصآی بصاص اف تر : + : بولا رفت سا ۱ 3
 لک گند تام صف عم قد سرود الم ید -7 7 ۳ ۔ترگے تیبا وشو رددوا نا کس اقسام پیتر قاط ۔۵ ا 3 5 تم مس تنا ےک جو سال ةي م 5 تار تان گلد: م و یا زا

 مولا تاب ی ی الا تن شیر اف ۷6 تک ںی خلع ¢ 1
 ۱ ست کل زاد تر
 رے الا فل را ہا رت : یرڈنلا اپ زا ی ترور اد چسب جک امت یا رنا طابا | "ارا رار رکن امت شیو اکفت اکو اےس مال , نایطلادد ءا 4 بسر ترا يا فسا ان رف سا کشند + یار 4
 ریل م رفد د ۶ : دالا لی ا

fزرشک 0 دا کھر کین تی وک و راو و دز بارک اس دات نر  

۰ ۸ 1 
: 

 ۔ تا

 ےہ سس تحت

7 

WU 161+80۸ 



 ]۳ ٹھ0

 ۱ هل گاج ےہ اچ کوم ا 6 کر ےہ ےہ ید تس زا ںی

 د چ م چ ہی تو رسد سو نویی ےس ںی ہرے ےس بات و ی

phe: > 
  J 7 7اگر یفصرش تہ (

 زا ےک ش بم ے ایہ الا تو کس تب ےہ لا با )سن اید کرمان"

 ی ںیہ ببر گرگ ھی فن ست کن کم نے ۱

 ہک کردا ! 2

 2 هوا ازد ترک رہ پ آب ن ای دق کپ رداد توس ارامش 7 ١

 کول لا ےس رک ےس ےک بوک و ا میر

 | دوا وت کیسا قاره کل وسر بان ےب ٠ ےالہکراصنارد رپ نرفگ آر موکپ آے لن وہ تارک د تیزع

 رب رول ادا ر وت سارو امہ گا تیر بشمار : ےس وجا تا

 f انکی د اید ےل ےک ی دریو ۱ بو 20 کن ا ےل اا

 “لاو ےناھٹا م تک سل اک ں وُہ ےس تحسار تی ناب ٠

 ءایدان ایڈ تستر اس

 ان کر ا کش با ےگ نا مول ںیم لود سا لیپ لات ید لیک تر ہر دار ےک ےم ارس

 رر اا ےک اوہ سوفا سا الت ت کی ا E الار ےہ ید بک با ےن لون دن ٹر

 ل اد یک روا یس ایل اعم یا ےک هو لر بس زکر ومگروا

 بیر یر ےس ہے یم ویک ا پت و نک میت سراح
 )ور نل اسرار ددا ۽ لای ند کت قضا ں گر 7 7 زرا را تینا سارا ا اکرزرفا

 < نکے نار اور تس ورک الوم تره ٹواکرر دا لا "ند یکجا سج ارم مان تیس لارک کا ات کت لحعح . سوم زورا

 ۶۶ ۱ تاحانزییردا گہ رم ور اد روا یدرگ نام لکا ےن باب جاا او ما رو س السود ددا: ےک

 0 سر نیما بار فاوم ےس اکر ساس کیلو ثقا اتم ٠
 رو پی: ۱۰ تیار فاطخ خب رد ال ب آوت ا که شرع اشیا 7 سا ار بک لا یو جا يرشیرع

 اب ا ےن کرم اوور س نا ددا لب ا ےب وک ا ےن پ آی اپ تاک لا فتح ےن ےن اف نا یار لٹ شال

I. 

 تہ

 . ڑپ

 ار دلی مہ اظا شا شش لاتی دری اريا ہن ا لب نشر لا رایت ا هنا یم

 ۳ رم مو ناد د ومف لہ تس رم بت یر او اتا لا

 ۲ اا تاما ےن اذان ہر 2 دیش لزق لوق ۲ راس روو تا هیبت س ار ویز لدقن آرا و

 ںی تہ a ما ےس
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 2 شم کارد یر رو یب ہیک ان ان کلا ےس بس ںی تر نوکیا هو

 pA نال ےب ی

 برت
۰ $ 

 ۳ ھوتا ۱ 3 ہت
 تک و وم لوہا ہیک ماس ۰ 7ھ ۱ عد

 نی ۱
۱ ۷ 

۲ 
 زور روزی تام وا کاپ ضا اک فام تدریس ویا هک رل ددر ار ۱ طار مرک مدا ت ا خس مردے پاس س یت تس ایم کد ول لاس سا ]ساکن ات ساس ےک نود واک اناا تسکین اس یک آر ,lT O ۳ وو و روی ر در اراک AOL و یاو کت تاعالا ںیہ ی کم ا لورا یز ٣ اگے اورہ قو اسیا ںی تانے کک ںوٹالس نام دن نس را ی اروا اچ م۔ا ر 7 رگ سس و u ۰ رو ی ںیہ تا "س | ی ابد و ید باوا ری زا ایدہ کا ابل کس ند چپ کت قفس ماری سکس یک اڑ قر رپ ےس تو سا( رنک ںی مل ےیل اک وکو لم یم کیک ال الع هر اظ ی ناو ےک اک ںیم کب پس رس تقی کرا سیاہی

 ۱ ۱ 5 1 4 سا کلاں یم یک درد ار قو ی ام

 بس نمی مترو دو کت
 رو سرزد یو اک اف ات ی ی یک دات ت یک ا صا ت و فرا را کیا نکی نا وتس اد ےک کک سموم یا
 اپس ںوز بس نا اک اکے س تل شرکتها لا اش لد کس نه : اف را کریو و تسنیم لس ی دانی امد کر کس
 ا او ےک ی اوور ا ورک ک رسا اتد کس عت ال ادا لو لاد د لات اینا
 ات رستاک ں رکا کب ا نام ات کت سا
 یونگ یم ےہ رر لر ایش اکے بق سر بد جم مک ا ےہ

 ٦ زم کاش و سادہ ہدکت طفل ےن زیست مر رد و یش لوٹے یس ُ



 تیس بت ےس

 نیس
 ۲۹ ربا تورم ۱

 م ےس نامسو ا شب 1 ۱ ترا ایج کنز مان کب | و4 اکن ید کیدز ےک نا نر بجھ اذرادزاسض ولا را رەزا وک رو نیل بدید زرد یاب تم مپ ےس رخ مدت ھم کس را قدر پو پک کر عو 07 72
۳ 

 7 ہے سس 1 7 ال ارد اروا« ا 0 اس تنس ۳/۹ رز روا گرا مرگ و
 تای عرار اد لاا لم لا” اں ایک ب کر روا تماس ر رو کس وا مہا لا 1 و ہہ اھو ےصاضعت ہی۔ ویا نیو ردا لاب بحاص یا تاما بحاص یراق اوز لو ےس شا ۳
 من لس سا ہل 2 تل تمہ کش تام اطوار زا ور
 ِ اض م ض2 لاک ور ےس ید سال درو ارز یاس ت قو س ارشاد ںی اھت

 ےہ تدا لم 7 تار یک مال پا ۔اھ وس بام اد
 ےک رونی توس سو شاداب الا بور لپ ادا یت تبا
 ۳ ٠ لود اشرالاروا هوو ِ 7 رو رک گی Ef نالا
 روہ هل بز کاست لا يا روا تشک رو نر بر وا تسال یک بن تم ود سا 22
 را با ترا ی ام و ےک کر اھا نس ا ےس عر درد یک ےس بس یون 9 ۱ روس سه اشک اععا ارشد رعد سم مات ضال کک نارفددرا و تاتو لا نشروا بیر ناصری بدا اف 7 ر ت العلا سالت افران رن تا

 ۳7 ی ۱ ۱

 د 2سر ار تضاد او آف ۱ 1 ر هک سر رجا سرای دا ںارز ر 2 نولو ا 1
 ار عزا کت رزاخ کس تمام کر ۳
 رابط ارت رزمح نیل تی فکس هر معرر بب سردم بحاص نت الو ۲

 او لم مترو A از ید پس ا سر و تن نابت یپارداں دبد اراد م ہر وا ےس یکن
 تفلاو تن او ےس تر لک یب با۔ ار زاد فا ۲ بصاص نام!
 ر ع لزا ور اطا ردا نک اتا | ییا ایا ناس

 ےہ

1 

 م با
rye ا 

 چہ

٠ 



 ۰ 21 ۱ ۱ ما رہ تا 0

 اےس تام تی فر مستر ایکت شام شش زم دیو ےل تب لش رر اھ

 رم یخ اتو یاسا کوک ت لار هک ا ام ترنم کش ۱

 لو وو دو یک تما الم اکے اد نا ڈا تپ
 بی یاس او اھت باطل پ ےس بس ےک لعاب الوم رش داشا اب

 i e مو ےن میس مس اس ےس ے سا

۷٢ 

 اق اد لید لبا ت تسال ولد ہا لو پآ/ب جل اہم اقہ یم السرطانات

 نال یل ورب ےس یر گس یب ایمر مجرا کسا دت یک کلاچ ایالجلگاقْفلارز

 کلا اب سگ افر سا یس بعام فیل لو يک
 ۱ تاتو بش سرر ا ر کالو ںی ےس لگ ا ان الو اتار و ٹن ازم ےن
 جج . ها قوشلوردا تا اا

 اموال ورق کل ام اک قم سر ہجر وری بیم ایت اسەر رک فلا ےل وم
 ا

 ۱ ما لو تر ایگ ںیہ لم کسر یر اں ادرار رک ۱۵ ےس نل ددْج صالخا 1
 اپ ہت سی شکر ہول روا سوم ررر اوا نور رد هر اش ب حاصو و الوم ر رپ طب ےس ویک

 ات ا 7 وب ا
 سل چپن الو کن تاکہ عر وص ایی | تعاس رای ا تاج

 تک لاو اقا رپ تک ول بافی نگہ عرق کس کچی کردا
 وا اد یراک ا ےس بس ماست دلو لال ياد رج عاتا اک

 ]بم اس بوقت او ترنصژ وہ تذکار ںی راد یر اہک ریما کروا تسد بیات اہ
 رک هد واشر اپ ےس فن راو بحاص نے وم تر کا

 ۳1 دیں زا ]ح۷۸۷
7 
23 

 رگ کک رم اک اش یک وہا

 تا یارک لاسر ریونا نارق ی زبیر دک پک لاک اہ
 ا تنیس یک و و ترضب تردید تم حا تک کر سیھڑ
 زا لارو ر بش ادد ںی یب لیدلو ی یب کک لک ات ورڈ سد
 اکر باس یاد ہل سر طز لہ رس ےک وفا تربیت اف بس نار نر لاش الو ۳2 کلام

 9ام ib اس لات ےک نھ ابا اند تراب اھت اکیس واعر ن تمدن کی ام
7 ۳ 1 

 ۸ دوم اجرا یہ تطلاک وا هست لاوس جور دارای
 ۳ اید اچ تمامی مبدا گرگ بشم سنے ور م علاطهرکن شوا ریتم

 اک شک کن اک کت اید کب ترا زر قت رکےت ناک شش مسا لم
 ا هک تب یکه رر او روا ترد جدا ادل ام تمر سور روا رک



 لا لرم ا ۳ا 3 ناسا 2

 دف ن اب تاتو پیت رب لاستیک
 ی زا نام لا کیر تناسب قانوني
 ا نی انی ا گند ںی ت انہی مودرن کا لرم بس ےک ۓآ لا

 تیا او تضاد درا لد کت اس / گان ی ارور 2 اساس تاک نام ا

 7 وطن نل سرکه ساک سرب رز کی شمال اان تعا ا

 لا وکٹ بسا کا کت وود ریو بسی ےک کا کت یزدان م
 رت شک افراز یکی مالعا تردا اد ازش نکس ےک س ترس اڑ ردا ترا
 7 ےہ یکے وہ تب تا
 نر تمدن الوم 2۶ کن وش انسا نس و ا تر رم ملا و سر

 لب
e. ۹.۰ e eسا اروا یر تلے سرم فرش هدر ےس فسا ی راو سن ۱  

 ےک فور اہ ںی تن ددو ام رب کس لب فر وا لکه 2ےس کم کس ری ن وطار Gu ان f هم بر عمر ر ۳ کت ۱ هنر رب یار که بکر ی لک جیره تقوس ا ی 1 2 .or ر ee ر ا
 نو رس سو کتی یادم لے مہ تو لل یل رسل پا

 نک اف ا نل ھے ری دم ںیم هد ںیم زنا ےک میم ادا تر “یھی ضم رام یس عا
 ردا م یرشا الوب ا بل ےس قوام تسر ےل بصاص ژا عید رور کس نوش سکو
 رم | ناب ے رُو ارش واست سما اک اہک اوون ا ےس سنا رک ولرو دو 7 32 72 ۶ ۰ یی س٤ 7 با وار وا شرف اط او ما تمحو ےس اغ ہا وک دلا ےک ا یل اک ےس صا راتاو او

 ۷ کد دخدای ر ادا 227 رد سرد ےک اد لو | ۳ 10 و 4 2 7 یی 7 7 8 53 گم 09 2 ۳ ۰ ےہ مپ اهپید هرات
 رپ افتاد وام پیر بارد ےک سرد ڑ سانس پآے یس یی ہل کلا 7 ےھت 2 پا ا و 0 ۸ ۱

 فرش یز بان رب لیا گم اسم نفی رد پتو بسر |
 یسود یک نس اوور ور حر یا ناز یت اسا ےک اتو دل
 لات ىِبت وامس ی ںی تہب لہ عزت یر رک )بل الل ی 2 : e یک ا خ شو هر رگ 0 ر ارور بکس تیز کورد بی تیز مارو 2م لا عا لور هکر و تم مه يا سے یه رک | لات ۰ هدر "روس 2 ۳ 0 * e ۲ ۳7 1 زم 2 7 ۲۴ ۳ ۳ لطف با گن د اشنا بارع لبا او سا شارو یی ےس س ہو الف بنا
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 اک ا E و ات کک



 یل شام ۱ ۲َ 5 نال ےس سم

 : اہ ہت رد شر قا ہا سکی اک ا کیس ات ا

 1 َ ےہ لے یل 2 تسورواو اض ارو ترک 22 سراب دوم روژا رس

 | سرو اےس لاو ردا ہہ ندو روس ےک اما ارجو یی یم
 اروا رض اموات رام ت ایزو ت اول یک و نر نا دام یاب اہ ترار شر کک ور

 | ماب ازم اد ں او دیو کما ہرن رم تکا 1

 3 مر | فیلم ترزاجا ےس یر 7 ناب 77 7

 تم. برس سید گاجر دآ
 ! سے وع رتا

 ۱ ا زاوا سس سال تازال تستر ای شیٹ شهر شا کا 0 با مو تاجر

 1 Hs CAKE که سارک واع یر لب تماس نون ھا رن راے ای
 رکی بم ا دشا ن اکا روو تا خام هاش ی هد ار
 7 فا ع ٹی نکا مت شالا کس با هات تضح یارک کرکے نس ییا ا تر

 ےس تو بولا شر تن امدتا کک کلا تنہا ما یر لاو مکے تهران
 2 و ناس رت زر وردا ایک ت کس تیبتزاہاد تور 1 ازات کک

 رار قسمت یکتا 7 ا طو تحجب
 ۱ اس سال سکس رب 22 ناتو ر

 اهم" اپ ھ٭ یک

5 

 ۱ اتو اما الرکت نو ای یک فیکس سو تیاہشوکب س کا تز دواب ۔ یک .
 7 اک صا دی سک ا بک نا اا نبی یاد اسم

 1 یکے سر اوس ا ار اضا رک یس ےس شک زا ایا ہو ارد کرم 27

 1 ديد فرج سوا کسر را سس روک کس ر

 ۰ ا نون تما ساوا جت اور زن ماکو قود رو اےس سا ےس ےس سک یرازازیر
 1 سی ود کا مون دطس بسوی تام اک امت اپ کر تیپ بمب کراس کت ان ود ںی

 یھ اوہ ںیہ کر سر رر تفکر شد وا اح 3 2

 7 الو( اچ ضتزانہعتکی رب ہر ير رداد اراتسا بارلا وا اوز ور کود ات ما

e 

 e یش یز



 نام ۱ ۳ وا کی : ا ۱ ۱ اد ر طا
 ۱ راٹما رسوا ساک دالا ع ضیا ار طب ۔ ےل اع اباد سد و وا ۱ رو رب جہ نج ان رم مرمر 7-0 ہے ر ۱ 2 ۱ ۱ 7

 لا رز بتا دو و تری بت انصار شرد اےک صا ید رن ۱
 سر لا نستا کاپ ےن شد کلیات فش ۰
 واط ارل خفا کے روت راد تیر کد لف اٹ وا پارن میت ا

 لنگ گم کر تر نر کز کو ا ترضخ یکی ت افر کی دواک تنوع
 وا ی ےگ ہٹ یا تی دام میم یاسر اھت اوم راگ سن جم مری کر تا 1

 لاتا گم یر نا یوم ب حا لاتین کس کف لات لش
 رپ دید مک ادارو یہ ل اف ےس کرن تہہ ےک تقو ےن اند تراس نند سینا ترا

 7 ۱ رنج یا اندر ا عا اھ لو
 میکس لو سو که اوال یرص شر سه تال واشر | اا ۳

 لشو ام تیر یر ری یل یا کی ر یا ئا
 بنا زرا اداشراو نام تیزر اپ تی و واوعتسا هر سا نص نیل

 مکس اشک لس تر تل
 ور طبس طی ید ات چ دار یک کہ

 نی علم ترت یک 5 زرمت وا ا اض ذرا تصر یر بو عمر ها تک 2 اور شنید شرو اناس

 ینوگس انتی ها ےس پاک اھ رص ت اذو کی زاوا ترش کنم
 راز نر يافت ها مزار وام
 ر ےس اورا بابسا یب صفا تلک ساک تادغا سایر اف مر

 جز رب تمدن اس | لو نشر تکه سرقت یا ری مدد کیا ےن بار ۱

 ہد اش راہ رس سر ب حاصع زی عام اقا رفقا لاع رمو درک کیسو جاب وت
 جرم اوم ی لا کور شہ یم بلقیس ت رطح تر کر ادا کس اردا تکنیک کنز ای اکی لو یل ا
 ۱ ۔ایداہف یر اجں دی یار کل ید را 1

 مکارم ترم رد یونس الواو شے سود یس ںی ہرن ال موشک یف ات رفع 7

0 

۱ 

7 

۳) 

7 ۷ 
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 دام هوس کم گو شکو انکے یش دا دشمن بنا کل 2 : ۲ لو ۰ "وف ی ھ ران ۳9
 َ گہ لو ی سد گاج ارج ا ارور 2 رو تراک اس پور
 CAN آشرم تک ات اد کل لزا دل بصاص رقع الو تروا م عل اراو مال لا 1

 قشر و صرع رز تلد تیپ اعم
 حرم سر

 ےب پسر

 ۰7 ل۱ل _ے ٍمممحسحمسو

WU (۸ 



 اض E SE و ترو لراس سست
 0 ٠ ت ٠ ۳۹ ھے

 | ےن خام ٩ ۲ رم

  Eسس ۱ سرم و 7 0
 ار تورا لا رو ےب 1 1 لکھتے ار ا کیس شر او تروآت سر مکس

  Eی و |
1 

 | رواں یی شریک ب حام ی وکر پار کو اید اھت انا ستاد ضو کم طریق

 ]و مش و نت ورس لر ےک ماعلا اہ ےس ییا ک۸ ۰ تانضلاع اما تے ی تر
 ۱ اش راک را

 | هر شمش یکے ےک الہام Eb تورها ر نووی زر بحاصرک اےس الوم خلک رامس ا

 لو ماشین اوم تر مور سدد وَ لو پاس ہو اور تستر لد اهرم هدر یہا

 : ےک رک 0ت : منم بحاص ٣ کالو و موس ده

 1 شور 7 تانز کب صا صور لام یش وار یا بمس ےک عا رب لاس ید حق سرِ

Lyعی ص 9 7 راے کام الوم تن هاشم فا ارو اج رام رم گردہ ود سرد ریہ باک وز  

 وک بچ تار ندا کده | نوش تار اھ یبا کم اکا تیر سوات رح

 ۳ ےل تیرے. ا شی کت
 17 اساسا شکر لک ایرو یا لا سم بحار سا بوش درر 1 مملعار 7

SOنا رکی دام رر کس دتا ڈس یم لی تضحوق  
 ور اهر تایم لات کمو امرود ولی راھ ناھ اسس شان لی لارا ےس با از گ
 زر سک فل آس تو سا سیما لو! سردی فا ص اورہ اکار ارآ اف ور اشک ب صامد اس الوپ با
 او بس ںی یھ یس ید و یر روک رر ےس تاک اب تا یک راے ہر س ررر صا لو ترض ن

 مکس نوک ار اد شید ےس اظ گز یکی اک دا وہ تار اشیا روا تابر
 کت ی یتا تب ار بلا اش پرت ہال ت روزو ےس لوس هک
 ۰ ان یا رم کروم زر ا ےن پن ایلن شپ تر گن دو الذرب اید عاصر ےک ۳۰۰و

 ھی مار تر خد یاد اھت ان یاد اشد ید یک ولد مولا نب ےئ کا وس سز
 میرا بصاص انار وم ی با ارا پاوا دیک ادن لو نوب وم تس ینا ےہ راک زا
 ترضع ساو لس یہ تر رکو ت راک ست ستار
 فی تیپ کیا اکی د ید دا تر ارشد یار شیر

 ۱ 1 ۱ صر ےگ رم یی ۳ 8
 1 ۱ دايار لوب ےس یکم اس پر امر سا اش اب کو سست

0 f و 3۹ 5 م e 
 گرہ تیپ و اش تر سرر ب بک سور ںیم ےس ارام امید ںیم باکس یو ترم فسا



 نا |
rraنا خم  

 لس در یاس ایپ ارم لکل اثر رک چي نیہ لوہا لا فاضا پرش رد را 7 ےک کا ہک فا ایک نیر تارا وہ تاذد یکے ددد اول تقی ۳و رو کا نیس زر کیست بدا کرک ت نگو ام 2 7
 يزد ی مس( کن یون لاتین کک نیب ساک لب بیل راز تفت بس انس تشکل تضاد تل ین کفن ترشح ۱ ۱ ۱ ۔ےچر تو سو ها

OI,ےس درکار دز یاب مس بشمار دو برسد ۱ 11  
 يا از قت ایک کک رداد لو مے ونس زالدا توا 7 هی کمرنگ لپ تیمار اس امور تر را هدا سو ےس س رو لس روا لعن رو سرک ا کرت ںی" الرد ےل ےک 3 باشم ھم مس
 و ایت یدص تار تمایل ارد سس شوری 7 یا رکود یز )یل وک کک نور ور چو وک ساو ر رک اید سر اوت عاش راست اض اک اس سنو سد اے اوبا تم اساس سا ےگ ۱ سد ان پ آں ملل وار اھ عرش مم معاد یاس ۳9م ترص ۔ارلرگقیہ۷پآانج تو
 دوم یاسر و ی لو شد سا ےک کوان تیل یو اند یکایک

۱ 
AIL 1تیلور شا اسکن ری تییضردا تماما حس سام  

 لس ی ردا ےک زلال کک رووت هم جرات لد اود دلار ریت یر ترزکن ا
 ار لام ۲لیکن اسود نمرو تنی کاش کک پی درزي ااو ےک u 7 ۶7 2 نور نیم مل 7 1 نیل تیارب بج" ملت شعب اف شف نور کش کز ھے لر "بارد تربشں ید لت اہ درک رس ی اوصال مک اں باد مش

 هام صا یر وان اک پاسو ویر ترازو سقم بسا سم | زوم کاب مارکت اذد کا برف ارام سرور ارو توس قلا رک عاب A یو زوم کو لا لا ےس شیو لکه پت لک کند ا ہرن نیم ےہ اراب رار لک ۱ ۳ ۱ ۱ لای 7 ت سرور سورا طس ا طس ادا ےک پک اب کا یر ایا
: 1 

۹ 
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  Eاون تا 7



2 i ۷۳۹ ناو 

 ۳ 2 | 09 0 ابو چیک ناروا لس

 دالدا کی ام لم یش زیر نگر تملک یاس تو تیام

 1 | شبا. اد یورک یا ما ترم هر اشو مرتو کج یارک: براساس تست موم

 ۱ تک ارش تازو ار مرت یاش تو ٹکر سا اندر ا زاد اکے یسک اوم عار سال

 | ھر سر تاک اس قلم لوضا۔ ثیدحر یم وسرمترذفح| سا 17 /ط روا یو

 | گیتی زکرگ تڈ از تے ی 7۷
 ۱ | ی ماش موم ملک سا ریس شد نیک ساق تر صد ازلی 7

 1 ےن سر دون در ترا سی دیس 2 ر و زر رر صا نی ا زوم تک

 1 : ۱ ۱ : کم مامکت یم الات املی امید نی یراق

 ۱ کت ات ما زر ۳3 ۳۳ ےس د وات اتہشصانرو بہ ناس رذلعات نص

 سر قو وسو د ان کی رپ لودر تیم سن هات و تا تر ادا جر تمیم او نس ار

 ۱ ۳ ! نت نت ھا اتکا اڑا ےل کس طرف ا ا ممی مات ناشد ما اک

 ۱ ا رور رر بافت تر سل قو قرون ےک بلاطواوس

 ةا بارا زر سی سل تام هرات سا ( سرور سا ھم نر ایش یش

 لود تر هوم شر پرت 2ک با مکرر الڈ نر یی

 9 ۔ااب ود ص رش ا کے سا 2 تم لاک اترا یوم رشت

 ey دسر اقا ها فض اگ لاا نن نذر یو ےس: ب
 و یاسر دامان اس نا تک با فاش هکتار لا گز قو ۱

 1 ریال ےہ ںیم یک وہ و رتی شیخ را او ام ۱

 1 ےب تص رصد او سد قا رسد ايم تلر یو سرد قلم تہ
 امنیو ںی اک درک لس درز وکلا ترا صدا ناز بساط ایک اراک روا

 لس ادرس هه ا ینا يا تیبا ےن ی ڈک دا ار رر قے سرت لا ق اغ اف
 ۶ ع ازل ای و کند دوو ےن اس تام هجا دات رگ 7

 ہں ےک ےک وا IIS اٹجا ضرر او وو اکا تش

 ۱ 1 ںیم زا بارز لنا وناس تو تر ش 425 م رب تک گیسوم ا
 کیر نبش و ناریزرر1إ روس فرم سد ۵٥ رر رم ویک اتنا رنگش

 7 لارا رک اورو کک سد کوا کر یس

 ا۸۶ و اس

 $ تست و رش اپ

 ا

“eہو سه اهم ده دم ےس ےہ نت لت ,2  

 خم

 مس د ےس

 ا

 ت7



 هی نال وم ۷۳ نیست

 رنگ مارا ری دا دور قد ٹانک وکٹ
 ۱ )کیک گی ا ۳ 7 لس رس هر سان لک تک سا هری رگ سه اف ئ دہ ۳

 تیت ارے اف اتو و اکیا ١
 کر کے تر ادا
 اتو وری رد باهم اسید هسا رد لٹک ادا قد مہ نل مری رم میرم تک و نم تم ۱ ےن بیو انا بالا لد مسرد ںی قدس ہار یو ےس تارا ربا و جے ہہم مھچ وس جوس 7 ب تاور ر ےس سر ایمی کلا زئا سات انک لو تارک اک ا امی لاک فلک بیدا اور هت ساپ ٹول الا نین ئل کشید رب ےس افرا تي تا هرات 7 اش لپ و شو نر شر: تایپ ن ی بلاک و۷ ڈیم ا ےہہک ترک اد سر تاب وم ہن سد رک ین ںی اتا ۳

 | ی امیہ یراوکظ مس هر تر بکشید مارو ترصد یک وور کی سز هجا وی ار تن ماکت تو ١ ۱ تب ورک لیگ تر ۱ تر رز کر ات تو تعال لای ب ام تورز راد تر ماطور اک نازو مغ را اغا تیرا پا کر
 1 رز ئے س انتقاد رباز یس ااغ ررر دبع ح شرکت عسل ات کم ب یو ےک لم اتر فی ا ا بد یاد تاضت مان ایران و تی اج وا ی اوری ما : دد ےک رام لی دم انزل بیک هر ایا کس ۲ ایی لس 0 ۰ خو روس ری وه رک هم رسم آيين سد لس ی زا

 یو فوقانی نا اوات +۰ U 4 2 ار ےہ ۰

 رت ام نارا ترم

7 

 تے

 کان ناز نیب بت اشک بحاص مدرک را ناسا زوو فاد نزد ددال

 س

 ےک سر فیکس ےتسرود ید ود وے س ترس رب اف 212 ارب لاو ترا ین ابر
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 دلم 7 نواسے مٹ ںی

 ۶ 070 ۔ات بم لک ها رس لود
 واذا بک جددا ےک )2 "تافل تر رپ اکب حاصل تیز

 7 ترول تضیل نیت ایم یاس لوڈ دا تن اا لوت اوری

 ف سدس آتی بدا تاید اا ےل زا اسم ادراک 2ا تاراق اک پ باس لو هاش ترض کا س ں دت

 ضرر نس ش و تی رر رو ام هما ی ی بصاص واش تراب
 لاس ل هاش ترکی لود ررر بس ها کشی ا ر خا زات دمت زاما پآ

 وي اما شیدا برف نیٹو دیر ماا اا نار ۱

 جی الو ثٗ یک وار نم ارم یل سار یم شان اا۷ 8گ: لا
 مس دلا سدت الو اش لو مز سر و اساور خاک: رس یت یک و

 لا نیت | لاس ییا دا رم ا نادر امد لییحض ا طس او سالم تر

 ۱ ۔ںیہی ا ا 7 دلش لارو ننھی بست

 ےہ اب الدلم س ا اتو لپ سد وو را تام تسرر دا ضرر

 انکا کس ارضا ےک رو امتوں یم اتار مرا لو را اد مک تار رک چرا گم نیما بدم

 دلا تشگزورو بتا تم ترض تیل کپ کب ےگ کتے ےک سردی دم کس تاک دے چاپ ١

 ارضی پا را ےہ ںی ياد بر او تل سر کت تین دا لری

 هضر اکر گو تمولسوک سا ےس یم نئ طے ہارے راپ پین ں یا کک ا ۔ ےس ااولد برق ړی رو طاب

 تا ا ےس ین بید ا تک انب تشک اور تا اس ےسا تس ں وزاد وط

 ۔ ےک تسال سسر ےک یا

 ییا ںی اتا اس سارا لاو ےک ترس وہ بینر سم یاشرکے ا لن ررر تس !ےس ماعلا ت رمح

 دوم ےہ بوم سس یک سام تک سکو 2 یل نل اس سای رم ےس ںیم ںورہھ تس ص

 یم ت تکا ید اوج اور شرک امت مک لاردا ید اک ات دسید س مدد سدس یب

 تم 2 اکے وہ تسر ی امر تم بتول ےک سس اکے سوشا. ار و اجابت دام ۔ھگل

 تاتو بگی یاس سل سک پونی اب ری کت توا

 لخت تقو اکے سوپ تسمه رن منادی رک



 من ال ۱ و۷ ناف نا

 ۲ * " < ۱ ۱ زر ما نی لرم ترض 1 ۱

 تی گلا اس : 2 2 م ۳

 یک هاست ۱ نیسی اوم تعا دم 1
 ۱ ى خمار چورن ک

 يا گیس اس ناسا لا لالب رتی رس 1
 لس 1 زار نام سما وا نوت زاشو | وفد نشر ڈٹ کر رکا یا اکر یک ین کچ 1
 ی رز یر ر زور تا کا وسواس مات لس ت واف یس ا
 اود فرط ارا رکا تس تہب سرچ ترقه ےئہرہ باب شفت اقسام رگ کد
 و ستم يا ےس مار مالک
 تب تر لاذللھتارلفرراایگوراہہ ترک ضرر راس ای ماتم یک /
 ۱ باب شش نر زکات رکاب دام ا و گنج کت
 مش روکا کسر پایانی دهد رز بدم ساک
 یخ مکرر رپ تک اتم لب هضم رزرو نا ۱ زرشک ر ںی نانضود نم رشک نب یم ٹنیفاپ ۔ تا نب روک روات زرا ال او اکے ۔یدرک ٢
 باقر تاک لو لاک تم سا الا ال Ax کت روک اشرب کل ا 1

 نرش کز ہٹ سو مانے قاناعات بار لعب اوب کال تلف تل
 رص زا ےن تدا د اک اکا ات نک وال ارادے ان 7 ٹنل شد ہاش ا تود ع سپیس اقا براو ماگ کم ویر تیک رب یا ضمضلذیاذےن یر ددا ید هاش لس )سی
 وسر مارک زیر ساز کاتر لس ار کړ ورک وسترن تمدید تا ۱ ر عیب را اورایک ارب ںیم ہم وصف اس و كر شوٹ مو حر توکل مر وا ما یل ۱ بر وتو اتو ما سرکار اق ریل

 . بکر ماں زر ماوس ےن نماز لن ير کن سا لایت تری فیفا
 ۱ ا



 ۷۳ هم گلا د اردد اید اڈآہ شمش روک اد انش یورک 9 زنی ارو ورکر نوبناھ یا ۱

 کین وم :Pe نایاب ںیم

 سلب (یزباپیزیگر گیت یاب ادراک ا کچ سی وک ںیہ صف اس 22

 ا در صر بی اک ای وزیر لو لا ا e اک را رو کو هیت ناق
 0 تزاشادد ازم طرش اک واتر دن ںی رد راج لک ٹیک فام وار از لان

 ارد ) سم دل 74 لی 2 زا کک کس ںی اھت یک
 0ت ی یں سز تہ کو ا ےل ےک ازآن اتو
 اڑا امار او رود اےس فاصم تونے اھ درن تل اشو اید اب ر لئ سیر گم کا ار

 29 بال ایاز کک نی نوا کت فا اسب هی رک گرا

 بم یگ راز نک اس تب لینا هی اروا یا هردو پز فول یب

 اگر 9 اتار ادراک یک وکرم تر لاقل اروا یی تراک سگ دف فر

 1 اب تس رکا رکن ور نہروا زال اد الی یل اک زرا فٹ رم درا لاگ ےن سز رخ نذر

 8 ادا td وا سد طرف همان یری درگ ضرر قدر کک ام بوت

 سام رولر OBIE اار ووبارباںزرآں یھت یک
 | سس کم یس ناقیروا سم کن امر ص رویا کادر ورو ما اس ےک حس 1 انا وواو د اک

 ادا تی ارس نیا امر صرب رات کا نرلالسموا رکی یم کک مات 7 وری وان (اگلتاعقاو
 = تا تم هراز کٹ دان انودنہ توش دا لا تاعا ی روس سن آے ا 7

 ار اخززاوایتیامالسا کو تاتو شر اندام ات ملاک اب ا

 ایک ناتو د نمک اکہ مد سلام ےک رب اتما تاحال ب روگ درز ار طا ڈرتا
IAT1 ازا اترو دن اہل جت ات سخن زیر ےس سر  

 1 1 رات قا سای که سو او ماسک
 ےک سر رر ب کم اه طح
 شو ص الخ ی اتر لام تنی ال اس الاس اتت لص ےس یا 2 رام یاس ترش وہ مروا یہ و
 ۱م ی زر ںی مس ےس ںی ںی ں ایس ول e) دکترا اوج نج ناس ےک ا وہ اتساعا

 اد هل تیرا یا ا روهه دیک لد ےک الا تر رح ےل سا

 ۳ تکی ور دانو تم لو صفر تری اسلام اموال ےس ںویضای ۳ ری کر ا

 ۱ ےہ رف ااش ےک قو مر سر جایا ی اسلا ا ویری TIAL رکو

 4 ت ی دلم اتو از تبع E تار اتے کور یاب رزرو ار اتش ارا اتاعتاو



 لیکن شار وام امو ص افاد زا مریم نویس سم ا۔ ےک شارژ لمس والس لک سم 1

 لفٹ رصلٹفرل٣ت بہو تشک کارد اویو ور چ نوزفازود کس برگ کم دپ نوت اروا التم گ نواز

 تگ بالن ارزنده یادو پتو رها یورک ہر تروا ن ریا تن
 لاروزا تف س رضب نہ ل ارت لاو نا کلم ںیہ ا کئ از یر ٹا شوق
 ین سو بردم سد یک رس ی کرک ید نورو یس ا ور سر شد
 ۱ ددا راک کرک رو ادا

 7 ی ۰ 7 4 ۳  ۲ 7 ٦

 ینا رکن میا دارا اساکں وی ھو تر | تضمین اس تلک د ایز یھب س ساق ںیم می شا
 زر ں ویدا اہ ہار کب ماو رہو ا اکہ ۔ ےک سارا براقاو بار مالی ںوڑیلیان ا
 باور اک بالقلرواىد ازآ۔ ام ikl وا“ آی لکت ایس اسل یر دن ساات ا

 لر اش های ےس زو لارج رب الپ یار د او کت مرک ی ور لذ موہ اھت اد ات وا لکو ما
 رات تونا اھت ںیم سوفا ےک تہ ات اھ کاتو واو روا اقر ات اتوا تاو تق ارتا
 یک سرما الی قم رب یاقوت تیرگی
 رالی یر کی تک مجرب LAI اپن کم یھ

 هر
 رو هک نوک کادو رو ار اھ پس م ار انک ات تک ٠ ابرو یاو او | عرس دا اھت یر دور

 رم در ازش اهم)ذتس بلا رداریما اسو / 2 گه نانسی رو نیش روا.

 سز کلا مارا کے ہ فنی ت وینا فن ہتتڈرواےئ ا قرد دیا ےس ں وردا یال
 نماز ارم تست جسد الا گی دیدار ها سا ترا تارا تب

 لالا ترا رک اطاق قو تر تربص اصر لایک مگ ۱
1 

 2 یس یب ی “مم در 7 ۰ ۳7 مه (* 7

 ایس انی رفا کد فرم | تي یک شرکا ر اعمار اطار ںی ید يا دا تے رک

 ور 3 ۳ تا 00 5 + ۶ 7 و یھ 4 ۴ ید جرم س بلاک ڈرو ا تس وک اھا شار م کاک اردا نیر ہور تالا تک /

 ےک لینی د تر نہا تر ضم ںی یر ناس کیچ ردا وردو ےس م السا و تار و کاش ارگ

7 
1 
: 

 تب قے نام ناو براق وا تین یر گنا بلاک ےس بصاص ئای ااا
 2 انو ایلوویرا تم ۱۰گز نامس لا جیک آں سد تتردد سادو یس ا

 7 0 و یی او ا
2 : 

 ۱ روم 2 )3 ۱

 ۔ ےل اش ہلکے نون اد رس ادیب امام هک /

 سراج تست شفا

 E ا خا



 نصب
erموش ۱ ۱  | 

 1 کک مک ین رکا . 9 سی بیول اھ م ت اقلعےس ںوگول کک ں او روا | وفات یر گرام ام ترش زی ار بصیر ےک ی مو تک رم موہ ورم موم یا روک کس ہک ایف رور کت ایک نم یک ارت زض کت پ ام نو اس ڈو کود وردا اینپ رع ۱ اریاییاہدواب اجا س ترب کن اک د لا لر پردا لی اپ ٣برا ی کد لان ترص وخلا ا واس گن دن ہینایر)ر تای ایہہ دارا ےن ںی فخر بت یهو لک 1 سم یر والاعلان نت ولایت ورک( او ےب ایی 2 10 رار پا ٹاور 2 زین تو ترسم گم کیر قبيل ددا تشک خو قم قریب حامد نا اگر

FESO LLLہو  
 و وو ی ر سر تہ
 ا ن اتار وم اچان ابد ناد کی دق تادا اکسیر یی دو ٹر ید اچ
 او نفت را ساز لکی دا اتو شی ناز کلا اندک ا
 الل زپرشیکب 11 کی دوم انس مکه سیو روت سوم رم جور یمن اره
 2 7 و ۱ : -: اہ ےئال ںیم

 و یم وس ےس پای شو ابو تراک اماکن درک الخ ا هل
 ۰ . ۔ےپواب پیاسا دابغجں یو ا یر
 1 ارد اسیر یاب تار لکه ترذح ںر

 اار گیا ےک دات یہا( ایم انرکر وکی ا ںی یت یس وں ایرو ای
۰ 

 ۱ زر مس تو وہ وہ سس امت ا پر اب یجب نس
2 

 گه

4 

 ا

 1 است کی ییا اہ ےن جن ومو بحال یار

 1 7 ۱ ۱ گیم نم باکس ا نم “ہللا شم ۱ کوک کاایک جک لو نام تنا
 ۱ بک سرور رام یاس سٹ رک یف ۱
 1 م رسا درک اک وہ یت اس ریا تع کر پید ےس لا ع اللر رواد ا ترک ہ ازم مرا بسا نام هل

 | هایش <00 7ج ۱ ۱
ii 



7 

۸) 

۲ 

0 

7 
7 

27 
0 
 گ۷

 تم

 تك

۳ 
9 

77 

 تیس ٤

 ےس وس

 مس ہے ون جت

 سس

 زا
۱ 
۳2 1 
 ےک ید ارش ص انا اےک ی داول ا ۔ےتت ےک کب رتن اراّلرر وا ٹسودل مس یم کت ۳

 راگ روک ری ناک کت مکی شاد

 اک
0 

 اچن

 ثلا ن
e نایاب 

 رال ن اکیا ناک لس کیا ناار تر تکست
 ںیہ سا ساير وہ سس ما واکس

٣ 
 ترض رد اکر ر لم تو امن ا ےس سا ار نر ل اوو یز تری اونا ےس 7 یو نبی ی ترنم نارات اراب ںی تان کا ۱

 ۱ ۲ 7 ۰ ےگ ۳22 2 ۰ 2

 سبز کس نکا انداز افر ی: ا یا ی دال کر زا

 ال زوال اکو تس تب ای ادا سکسی بصاص یارک ا
 رم قاب سه بم تام تر فر تور مڑ ا وغلا کد اس و ت رحال تسذپ بسا ض نیلا الول ےک 7 نون تی رپ تیوب ما تیز ےس ںی کرلو تقی پل یا ا
 سام ردم الغ الو ایر کک مووی کی اعر پر ا یم ا ایا شان یلاففا اسم اس تر) 7 هه بت ۱ نو سکس روم الی( ا بلای تب رسی ار مور ےک یک اےک (تراوس) تاو تس ايب بحاسر ہروففلادبع `

 ۱ ۱ ۲ : ٤ Û کن اردااقخ ای صبر تاک هو هستی وقف ام( القا تنبن
 روز سا تن نادیمررم کس لود کرم تل مي تل يا تام یت کت وا 5 ۸ 7 ۲ 1 3

 ۱ 4 سم ۳ 1 ۱ کا یگ بد یب تس رم اراز ےک نا ب ل دازکردا ات ان ںی ساز للت ر و لوی هدا ےس لا 7
 را یوزر وہ اترا ےہ کب حام ی اھا ای گداز ںاہیازہہل تک یک ہم 0 0 ور ر ر ۸ل بنابر ےس رود کم ییہ قت یا داپ اردا ۔ نو ایمراف لب ںاد رک دیک اھ پاک لاردا یا مکتب العر ازا دک( رای اردا ےک سا کنایه ےک رستم الو 7 5

 اس اکرم f اکو راک سل راوی د:الڈیاینررکل بگ اد ناف بستر ارد 4

۳ 1 7 
 “ای اس ےک ناو یخ اص یم ایر اکر ےک ےس مک ت سیم تسبوا وروزل تت ان کیا روا یت ویڈ

 1 روم تیز یراق ت نوک اب کس داش دارا (1۔ےت کسر لا نکلا میسر زن ۶# رم و لب 9 رپ سک وف 0 ار و (ںیآءافلر کی نرو متر اند وم آ کس تساف ارب طول اد ہد ےک ےس ںیم ۳ ۲ 0 +0 ۳
 لدرس سی لیدی روا سرر سٹ ۔ میش لک ی لو سرد ںیم بل تس ابرز لو صو کلا ام ٹ ید ےس
 ےل NIL یاو درک سو هروشما ےک زنانی ٤ از لک ١ےن میلا تیر + ۳2 7
 نوبت ارم ےک تو هک ھر کس رد روا بااصا بز ٹر تبسم سرکار دیار

 قاب حاص مر اول راصد دد سا۔ تاپ کتیا منا ںی اشد ہا بیبر ذا یگ

WU ۸ 



 4 دنا ۱ ٢۳ نام پیڈ

 تم ید الت و ہوالع 702 ترول ےس

 ا ور سران لاد لبا ےک نا کس انھی نصر سس 2 ٦

 : مرض رای پرد ساو کک رت تگ رز ات یمن اکر انا بحاصروصن' لول +
 بر سرد درود فا نم مارا. نوکیا هات نیک ٹل تام ۱

 ۱ کیش 07 a رب سب وک 7 ےگ ےن ور اور <

 ۱ تر تم هم تبوک رکے نا اے ہا لاک ےس

 0 7 بصحاص یی امر ےل تست ما رکا تز سز طح ازا کی ڑوھتت ز را شر شی

 1 اک انا ےک ںی یکن سر گیت نایاب اےک یی سک شر "0*0

 | دام اتش ںیم تیمم ۱ےن انفاق ںی آل ول ےک و اور ناسا ا نم ےک

 1 ناس ےک کک نفوس که زکه نا بیمه دیس ین اسےک کالا قر هو با الف هرمراپ ربع

 ارس ر و نس ل دا ییہ کک ياد ر لوا ابا کسایی مای سرما

 ۱ بس تر ید بسیاری یاس یش ماس ےک نل ےن
 اکرم اہک اش تاپ کم تام شاپ بل گير کز ماسک
 | نيز کی او دن کا تم لس نام بم در شور س

 7: یل

 ام کس لا تفاهم ناز دا منت اپ

 رر سے مانی اپ ںور مع پرنس لب لب ۲ ین ےک شا ناز | مس 6

 راپ نان ت راف لنا شرک قم سا ان یک ترتيب

 | اس یبا یا اکر روب “ھم یا صو یر اصاب( لمس دا اص پے ا ۔ سر 0

e. 
5 

 : هطنرلاتصر 7 ت فر ورم ماورد راپ یت یکویک ےن `
 ا ان و ترصرو اغ راف ےک یاد ۔ ہدنشاپ ےک روا عاص ب بماص# (سرابزیقت] | کاو P4 وم

 1 مک بیت 7 روا بس ام یک اار ےک ےس ت ککے سک تر ب یم ناتتس ای ا
 ۳ شرق قاب یا تراس رسیور ترس ےہ اسکو ام

 ۲ 22 اض کس لی لاک ا شیوا کس و یی تبع گر ہم نو ےن ا راس تر ایکرو روس یم یک و ۲

 / ال 7 ےس ات نا تر رص الی عل ٹاک تح ےہ رکعت وا یا اراد زار کس تیز

 ۱ رک سالاد 4 دل وک گو ہت س دیدی ید رخ ا ار سر ررر لت الفور رض تفرط

 ١ ٌ اار شمیر ۱ کیس اور ای کج کیپ سش کس اےس



 مت ےہ وه ` الس ںی
 ۔۳٣۔فگیزا-۔۲۔ھل نیب“ ا ریس اپ کر بدهد اں وک د لج خا اپ یمداے کد 1

1 
 0 و یج : 1 ۰ 2

 ر سران یصرغ اتم ازش تصور لایه لید -۷ کرام یس

 ت

۱ 

 رو
 ضعف نامی سر

2 ۱ IE ےک ےس ںد و يابد رضا ےس د نش بے لاک تت ای حاصل الو 
7 

 سس
 انا ین شاتر, تریاک گڈ تر اکا ام ۔اھتراآ تیک رپ تماماد تضایج ۱ ناک تر یم آن ھر ھر کر ايم رد برکت هاو تضط

۳ 
۱ 
۳ 

 لب تازه ےگ کی دد سار ا یک اخ تر کاج انا ںی سمت ےن اک نی لکم ور( سودا ۳ دی تب اکے رک عا ےہ اترٹستاکںیمیربا ںیلےک نخ ساکن مگان بتا 3

 ا 1
 ا
2 
1 

 n رو ایل صل تیام ای و آم یس اک یارب ناریل ےک ساس ایر اک ا گی ں 7٦ ہی چپ ۶4 0 0 7 7 ۲ 2 و اا سوات کاپ تاغا( ات د تش کس لپ تند کس ور ارگ تشک ا
 ® دستباف سا اسارت | راکت ست ا تار درا ارگ تس ید تسر پتو رس ما 1 ۱ ۷

 تا کرک رک کا یاری سر ایکو م باف کس ات در ۲
 تو : ۱ ترک ٠ نیز لاس پک سد زمرد بلوک کر 4 ان ھر ےہ گالري کرم نیل اھت قاره . زیر کا دارا سد و ےس ادا ںیم نیل تیر گم کد. نامو تکا وای تیار قنات کش دا او کد پتینه دن اروا ا لانگو ال“ ۰ ۱ 7: 3 )ی ١ EE اشا ولاد تیپ یکی نیز یکم سا ڑپنکلدقو دوش ونڈ ہو مھ سیا ۔ یل عم اں کو ون رفتار مک شر | ۱ ۔ ےن لر سرا کهنه املس سا ال ارم( الو ۱ رودکی ی ۶2 رپ ام باگ هتک ردات ترقی لوک ۱
 E یاس تین تو و نر ےھت قا کر ای ۱ ات را طور ات يا ےن دخ نال کس

 ٠
 نئاوززہّولر بز ی دا نکی ےس بصاص سعی ںیم رتمش ٹی یم نگہ ناملس ےس کا ۱ ا

WU ۸ 



 ۷ ام کام گرو رہ یس رک ۱

۰ 

 ۔٭+٭

 | کرب سون م ما یدولو - صابر

 اسم ےب تربت ناک وک ت کت مرہم تم لا راق ےس یر ٹی روم ادص فاوبت رفع تقلل ےہ رویش ۱

 دا اکا و را ںیم سز 15ی نسل کن اول سیل شد سکس ن اردا قاب ٦

 | امت تاک نل یو رر دتر او یت نس وک ناخن ی کی فکر شک ۱
 کس و ںی کک یھ گی ین زر کک شیخ او و وف مضر کی هک درو و
 دومی مادر 4 کا ازمایش امر ض

۱ ٤ rq ناله سک 

IEE ۱ ۱تے ظن  | 

 | طارمی اہک ےک ےس یکن کرد گروہ شوک ھا اہ ا

 ناگ روک حق اکا من دا اک شے نر شر
 جج یہ تہ سہ

3 
FE 

 رک

 ابر ےس نس اوچ س اپس ہن وکی اتا ینہ سا ہا ادیب اوم 7 ینا اک کت 5

 ۔ ےک ماما زن ککے ا “ا اگل کب حاغا
 موج

2 hd 
۲ 

8 

 | )سفال تم فا کر DAI ۔ ےک ےہ خم وراز ازت بش ۶تت 7

۷ 

 ۱ اورد هندی رولر عت ]مر اپ عی ضر ور ر7 لر حس )وکی لپ ےن نیشن

 اک ا A ےک ید ڈو پک ےہ ت کل را از

 مفید ںی نایات علاص تیار ںی و
  iاس وج مہ ٹرورھا وفا بصاص ا1ی الا الم ۲

 8 ساک یر نادم یے نی گلو ترہ ےس ناوک ب صابر زلف ے رسوو

 1 سم دن ترسو لس ا تیب ملنی ت ہور ٹورا ےس یس اہ الور وا ان یکے یک IRE سا
1 
 ڑی رم ترفند( قرص کتی ۱ و

 ٢ 7 ساک کرم ورا ےل ےس نا یک تیز ےک نو ہور عت ا ےہ فروش

 ۲ تستر اول اقا بت فال برم A روش روا ارم

 1 ترت یم بکر کک ترص ادعوا



 ریشم . . نایب ںی ۳

  5 Aمش 7
 و ۳ . روزی

INE ۰ یک ۱ il 

  0۳روا نی نت ےھت تاقلعاےے ںیہ یر او وا ںی ا سن ترضح ید م ددد ( لہ و ایر ار
۱ ۱ 

 ۴ری ا یت ۔ںیھاب ات ڈک کا کد ہاکی یف اتا یھ ا راج اضڑٹں ازش کد زر نیم ےس رد کس حب ترا سروں یارک ات اج
 وارا ب جب یارب سیو ساوناو جر ولع سنی سپس اراي کر شو ایر ویز مس یک ۱ : ۱ ےہ سر مان تسد ناک کے نم اھ روو فایبر رز مز س نات ۳ یت ےس ء1 وک آور انن عدد ےل کے کو کت واب ا 1 انسا کس رام میلوج مۈ روس روٹ ەد ا وزد ناسا ج ات اا

 ےک یر وشک لد ارار۔ ےگ رر لرم اےک یش گورک سد رکن ںیم 2 کر ضا سم ڈاوراک ۱ | سوگ ےروش وتر اھ کن لر وار اڑرمر ید ناتو نہ نایب ریل ۱
 ر رت ا کی کرک یر دا ضرما ام تی موز تان اکو و رر۸ پس کرکے یس یو وا سما 12 تا تا ها 1 ۱
 زا سید دار ںوواردا ےک دی شات ےس 72 ۳ لر نیو |
 یر یک ارواراروتس| ی نرمال لاک نم تستی نیر ےک ر ارب ںیہ داببرقتاس ا
 ںی اس قمی rs زوو یم ناتسکاففاء ٹکرا 1

 ںیہ جات. تاک ۳ ناتا یز نازک همسر نا یلدا ےلاو کل تا ت روم ںاغراففادب کانام : ۱ا
 نوبت اسد

 ےس ہا رسو انب ون تی کے و صا ھر ردا۔ ےک قال یگ ھی تک سب م (بحاص بارار گو ان رکے ایک ا ا نرایتی کر ورد بام 2 مو ضولڈ ۱ 1 ۔ںی ںی ناتسملاغفا لک. رول نکی ڈیل. یم ۳ رداازمارا حل سارق یر رد تر اکی رود ٹر اھ ےہ تا نشر گنا ہک 1
 قند مکه وعید رات نی اص ميان گير برتی والت رجال رک ےن گرا یک شکن بک ات ا یس ےس اہ انب یم اک ؛ تر رم کک تو لن ےل رر آے کرم ی تیمی آکر سید ترن ردا دیاد ےک فحام تیر 7 جان تم 1

 ور, ضامن نام وم یر اصابت ندا! ا

 رک ریتم ترد وس صذنںبرآي دگر قفس ددر بیری م جای ۷ےس وم ۔

 تفسير رک ہر لت سم شر رسا ساجد نر الخ ید ارگ

WU 161+80۸ 



 اض یس سر 0 چے یش کپ ا

 منی .MR ب ر ناں

 رو ترش اے تیر مع روستا ےک ناک اےک شش وک( دک سمت ×

 ارب یز ات بیگ ایذا نان بیتی دات خا ین رپ عنہ کم ٠
 ۲ ۱ 7 و سس يا نامی واکس, تروا ترص یب بحال ۱

 لا کاکو لب لا سرش زالو تقارن
 زود هر فر کو رہا ای رخ لس برس يک
 1244 اعادہ ےبا تی شکل ودر تح اپ انکا ات ٹیم ید بیس باس

 ناف ناک نانا ےن ہیلو اک نت ےک ں زار رخ کیر ہدف راے
 ۱ ` پات راغلم ہکرد او لاماپ رل سرنا عت طح * تک

 »هنر لد حرم یم ۔ایارکت س تع, ِ

 ۲ ےس یراصنا در سل توش شم کلیک سس اس ۱

 ۱ ااا س ون یکم م اک اوف ےن یر اصف ا برکت رم
 ۰ “رار تو ےس تا یاس ی ئا کد نہ ناس اسود انی طسز ۱

 اے سر نے را کس ا ےس یھ وبنت نوو دوبل ہک ما لا ناق گی ا زا مر رم ٠ر ۳9 تی ا 7

 ی

 لر اکیا« ترم را سال و کای الوم تلا کیم
 کد مت ام ازل یا ناروا بحاول نیکو راو ماا و یر که ایس باک نارج 1 2 ی 7 2 4 ترمه رم را رک ۰ 2 7 ٠"

 بت ی سابل شک یو روا کس املا سم کس تالاوسر تیره اا یک 5 ر ا مم یل ع ۲ 2 1 ےک سب ۱ : و
 لا رز رب ترور گشایی سس من لر اکیا
 اگ ےہ نر مے ۔ج ۱ زین جو نرم و یو
 1 ےس ترک وک اسس ترک روگ ںی ےتال ہر ےن ازکم ا ہل ےس زیا ام شال

 7 و روا کی یی یم توک توابل اں سلم د باور ۔ نوے کو اا کا تر ورک LEE تفکر ترا 1

 ماکت تا رپ نا ےس ے )ہل ت سوکت سیاسی از نو

 ۸ن۶ ge ]۸پ

5 
3 

2 
 هو اسوم

 ۱ کن ارذا یر ات سفال را تم پر لس توا ےل سا تاو لوی ن ها 2متر نوع ار اس کا ی ا انی ورکر اس نمره ۳ ایی الوم تور چی رپ کد مج ںیو دمروا چین ےس سالو بسوی نوار
 |: بس فرش را سکی دعتسر دز ات رپ پی اس کرا بام ایکڑ
 رو وای ا م ایتاک وک ینو ہہ دھر ت کک جد ےگ سارد ص کک یر ںی ہک چرا

 9 1 یش اتمام م ازم زین ورڈیل ی را تسلیم ںورازہ از سا اھ و ۱

 ےک ےس



a ہہ 

 0 ط
fہلا وس ۲۷۹ نامے سہ ںیہ  

 رک راک ی مک شرع کس مخو يک اج ت ښام یک بہ ہیزم ںیہ ید آت دم روم

 سن نت سپس حس سس سس

 ی امکروا تیر کل ات نیک تو فیت ساتوا شفق مشزگون سرش

 رب برا کو اش اپ کی دادا کر شی قله نیرو ا تسود صف سعد الو ردا
 مو لری ریس رر یار تاک یر یب دا لو تیر کرم ےک سا و وصوم ۰ ب7 72 یه ۰ ۷

 7 لس یت زر سرا ےک آں و ےک فٹ نفیروگت زاد ئے راس پآ دا اک وہ ںیہن تمام ۱ 2 ۳ 8 ا سس 2 اک اوج برگر خ اشنا ایا رک ياد ما د ارپ تضر ومآ ا نیشپلو- یاب.

 انکم ہر یش تیلو د مو اکے مر هرکس تاسیس هد ےک تارک نقاب کن ارت ساله رک ا
 2 ۰ / ٠

 یی از اص ےک ود ہیلع لا نوا تک کز لاقتمأر کوہ عمرے نرٹوم سیا ں یر ۔ ایل سیٹ دی ت ایما ےن ہار ےک سا کسا یر ےک یصاع اد الم ی ردا یک ادا و ۰ ے
 مارشال ٹر ضد را ےس ر شاب ےک ر راہ قر سا یر ے ار مارکہ اش تر رر , ۳ 7 ۳ ۳ : سا 0-3-0 يا دال مما( تر ي دز اه یکن از وا گچ رگ اں ٹو ال بص ام ناف

 ۴ ممد مو و قی اف ایت لر تی هر لغ کک رز ا هرس 5 mw مر 1 ه هم ِ 7 7 ۱ ۰ ہک ۸ ِ 3
 رگ ےل ں یم مک اھت قو تقریبا است روا ےبسر تسال یم لم گم ینپا کلاس ابلاسردا 2 ۲ ھ . وب ا رم 7 مک کیر خا وا ستا ےش ترضع مر اتا ےس تسود دنس کر تلا ٹر تدارک دوش وج ۱
 7ے ۰ ۵0ر ۳ ۰ ںیہ ر ےل دار تیس س نوکر د نیلا عکاس تی تک یرتام ارم یاد دت( د 72 7 ۳ ری رر اص ہر سرب ات بر ترکی رو یکی س تسدد صف ادراک ہت ا ۳

 1 ناکام کس دا نیا ےن شم یک اراررا کرم تارک کلا ھا کال تست 1
 ار سرکاری دا کر کی کز کسر( بس زر کس اپا

LE LA 
 فریب ساکت ابن اند لس یوم اتر اول رنگا طب و و لات ۷ صاع اعا وعر پا او سل تار ےس سبد س آن اتھدنہ لس ترس ںالد ہو و ہا از ںیہن وم وک سا

 گو جر اچ اب بم رک رو تله ہوارا پا با سکی لا ر7 هر ۳ , 7 هم ۳۹ دم هر ساکت تن رس اسلام او دوم که به مس یم رم ر 2 ا ۱ اڑے مو نا تان مارا رد ٹرک مر کر :

 شو ےہ تراش: ںیم یکے رپ یاس ہنر ںیم نات ر دن ںیہ کد ص سار سن ںی لد اک اتصال تس تاج ید سس ند رد ںی اش برک لانا ییا ہیر تارک الم
 درگت کک نا تی سیلی ات کردن لو موارد ےن کس لو یارک ما لو :

٦0۷۷۷۵۸ ۸ 



 ب ۱ ۱ :pa 5٦ ۱ ناله

 و مج ضرر ید کد یر یا ا تنا ترض

 ۱ اوز گز ع شو روا ال 7 اندرا ےس ناسور
 مم بھ

ہر اہ-ںژ یر بزم وید (یرہامز یاسر دار ارام ےس سا بشن
 ل تدارس ات زر 

 ]یر لاری ےک سار تب اوج ماقا کویہ ایس ب ارد ناو رک اید دارت

 ۱ یک جن ارد انکم فتوا اس سا ںیہ ےس وہ ابھر یر قر دا بس هوا چی
 ۱ ایماک س ںی اروا اکتیو یب انکو ھچ حر

 ہی 7۰ یال ںی ل 3 ۱
 یا (ب) کا شرک ذکر را ی خروار دقت اع ازت ےک ں آے س ںود نش اب ےک والم ن١(ٹار
 رم 2 ۶ و ی 1 0 وا

 امام سزح ۔ ےس اہ لای پک لر دوبل (ع) کس لای جسم
: 
1 

 | تر جیپ بک ؤابں یل ارضا بام ترامپ 4

 سر گیر مہ بلو ناہ بیت اتعود ردا ۔یاباخ ال ار از کستان
 دریک انا ارگ زير یر گناه
 را وداود کیدو ارادا گیتا م يا کاش زر
 تسوس کوس کد تیاری تا تعا ارو گری ساران کک ں یر یو ماما اد الم
 ارو فارک یر تی یک د گ صاف کس ناروا ۔ےی تنم ان ورم ماس ےک یر اوزار اه ی اع

 کس
 ماتم مور مدت ارم اےک رض اک کد سوگ دم تی بم یم
 | ۰۰۰ ییہ ٹر ولت تیر پیج کی مال یم یو ادرک درت
 رسا تیپ گرا راه تم.
 ا ےن ارادوا تسلا

 ااا تست اتم تلای ا تر

 ور اوزم نیرو طه وری یر ھت کپ آو کی کر یعت اں ترکمن ار کتک
 ۸ ها اس

| 
 ا

+ 

 ن لعد سا ںیہ ل ں روا ھر آں ی نھ کرک کاو نان تتر سا ھل
 ۱ ناشتو ںیم ی لا ےس ی دیک یار کارد یکی ف بع چدر امت نا
 ۱ تقابل بکنید گل سد



۱ 
 یو خو

 | O ۲۵۱ نکہ "سلامی

 واشر تب لا یم ناروا یت ندا تکو وس نی اپ ت ع ا٢ گا ۳
1 
۷ 
1 
۳ 

 یدک مر اف شے لایخیکن ےہ ناد سلیم ںا روک شان ا۔ یم ششم میسر تارا سد درس یزد ات یب سس بحاص یز کی یہا صا اب کر اف یا آرت یب ایم اکے ا رد سو اراضی یار وا کرا نییزر کریک یی آی اکو ےن ںدع نا قدر اترو اورا ےس تری ہقالم ساک اگلا تب نا نم ت رح ایکو دامآکو بص امریکا( )وار وا اچھے روا لوک حاص وج روم لورم سس یوو کب حاص نمرات فیس لوک سا ےن ایہ انر کرو دکن ا “ںی یکے
 ریش شرک
 , 9 یسادو ا نل رکےن ں ورگ ںی در ئ افتادند ناروا سا ںیہ هم نر کا نور لاک یکم رک رک -

 رک هو کس تا اعم اب ۔ تس ےس و اس 5 ںی كى ادب ےکآل یں ا تالاعم نام ۶2 هج 7 ےس

 یز لق ارز رو سر یر ور )عذر هه ےس وان بری ساقی درک لب 1 و شیر و 7 ر رو طر یر ت ھر رم u زار نوع روس ترسوکح کر نل ادر یب هست نه ناز + ٹمرکہن اغوا برف سا

 هد لا شری نیس اس کر ارپ سا دف سور حرف
 لارا ید رژ روا یاب لی ناتمغب 4 درگ ور یو لوک ب حا سا ترضح ےہ
 دراز رام اشک ام ام با امینرکں راک کس ساروا ناتا زکر حرطیما۔ںیئال کک
 در کلید کو ی فتا چرا حرص ت اب ایآ
 ہین تکی ااا فورا ورس نیا META 7 مکن راد اول سل ایما واک
 بشمار تو تل یدکی شناور و د دعت تا فر سا یک
 کاشان بسی پک م اک( بم زر ور یکم ےس اتو دن
 روس اه ںی اک در افرآے نم ومو حام یب اعد نر تار نارات سد را سرزد لاردا سورس ےک لاقوکں کول لو ترکی شید حرا اب (ج) ۔ ےس ادارہ کک اداری
 ترار ا ۔ تا انرکوانت مح ے خم نارکں فال ںیہن اتو و ںایلاب گیم راشن ےک ںونام اوا
 تعس لدزف اکرد لے ناف ال تند سا (۸) ریش راہ و کتب حت یردرضر اظ )مم
 ریما ر تان سفر کارم تل ازم امار کات
 رداارلل ٢ تط یب اس دیس ورد ال اومار اش س رو ۱ 1 7 رسک 7 ۳7 و ارگ امت 2 بیک

 ےردمم و ںالمں الم ئل ےس ر الو ی اڑے سس کنی سس اگر رد انگور ےس ےل وہ ےڑرلے ل ےک و اچ
SLتا ای قولز ایر طو  



 ۳ )قو ایام گپ سدقلا تیم ت ۱

 ر سا ناله سی

 ٤ وا السا رزق ت 11 2ن اس 2

 ۱ مش تراز وکر( تلا یکایک ق الع | ںی انتر لس ےک کر بساط اردا نایک
س تب رس سد کں وم اہ ےہ اد ی کین کرت ایک

 ۱ ا

 ایہ ےہ سکا کج ب (پس) ۔ںیمےۓ سا و رک 7 رم نوری و

 ۱ یر ایمر رکو و ال ۔ هرو ورب عا هم تاباق سرہ نو لس ِ
 2و: 9۶ زر لکت الق ساک rL و

 دا سج شش اس ںی سی لف ک نو لس )ی رک یہ با رر
 تین ایم س ننال رنگا کے ےنرکت ما اوکن اروا ےل ےس نور تک رز و

 ١ ۶ | مل كی او ناکام اا سفر تس تن 2 نرم میم نگری
 زس نوت لاحر ےک سن تکریم نیا لس ہکں یہ عکس یم کرم
 اڑا صو اح س اس تضاد هم ےس رگ ے وپ تفرقه ےنرہ
 ذرت سیار سن گفت هل واتر ترم گے شید
 ها متین وااو

 ی ته را زت زار ٹس اک کن ام تب ترض
 کنسرو ارس ی نانکر کم نیا لادتا

 تک ور سن راہ ترور ارجو مایا ولو لا سر ۔ ںیگوہ تخ تو یکے تایر 4

  lzدات یر ان لوتس تک وا لب اب حصاری الور وا ارور نإ ترس ان کما رخ ۰

 ان ار ماس ےک نیا ےس یر از ام یل کے ای باک طاس ازال

 الملک اس ںی اپ تسمه اسم ییا وید اج
 ام ریش نرو تام کر سرر و سوار باید اتمام مد مس
 جر 2 ےئل کد ی اب تیم راہوکت مراد تک کر مر عی 7 رز نوک

 ۱ تو یک ار ترول ما نیم یو یہ

 ۱ جی مزات راخایرگ رگ ورض' اغ 5
 تے 7ک یک را ے ےک ےس



 ےب ٹیوب سس

 مربا ۱ ف 3# نا هی ۱
 ۱ 8 7 ۱ ۱ روم ۱ ۰ 2 ۳ ۱ 1

 رک ما ںیم یو سا لوح کدی اف ایکراکلار نا اکر شا شم ایکس ہند اپ ںیم س اے تب
“e 

 7 1 ۰ ۱ 2 5

 ۱ نا

 یو مد اار یاو ۔ایگہ تب دق سیداں تھ نا فا
 ےک ار ت ونشا ور رم ترک سجی دادا ہدایز یا ںی تس سا ےل یر اف بان رت ۰.
 3 هر اکو ترم سال 0 تر تیا زس اس رو مو هکر سم ترم صا کمک
 ہں و بستان اس واست را نتا تر را نم تہب یر ادرک ٹنل ایا کم | باقر ےک انار ٠

 رو بحاص نالا برای لوم رم ام را ام حاضر نکس بصاص لاری ۷ یر یا سم ارگ و کر لا بس لو چپ یادم

 و ۔ بحاصرحادیعد میرم بحاص ارباب یر نر اہک ب صحا مچ اھت بسوی اه 1
 روا رپ کرکت روکے س دن زید گور ما فتینگ سس ام.

 POTD ار اسر ےہ ہد یکوافا ساخ سا اھت کمان ای کت رام + ۱ رکےن هم کم نو فوج تیت ےس لایت ساره و یوا کس ی ار یکی درک ترور یاب تند زر مکر گرگ رگ شی |
 شش را ادرک ما کسر تم را ایر تیبا ےس سرد د رابل اچ : ۲

 تاسیس تسب یکے ناو ےنکت سلا ایر اوسو تخ یک اک اساس رک سفت باک واز 0
 تير ی را خو یر تي کک ےس مدر لوم لو سے ےس ا
 سرو هک کش یر ےک یک ماد یادت سه ا یک.
 ص از ار اور تم تابان رياست ی را ما یک تک و

 ۱ ۔اھت ایف رارعا تست کل
 ترس پف بحل ا قازرلادرخ یکسر نکے ران ادا ی داور سن
 00 یر يک سیر کیا کان وم ادا ا تاک
 ريز در درک اس۳, رک ید ڈر نت اچ سن يا دا ےک یک الی ات ٹک مال ما هرس نار ام هتک ا هتک اردا مر اوہ شات سا ی گاه یک لوم ےس 0
۳ 
 تم اپ ا

 1۷ وہ ےہ ںی رپ یش



 و ںیہ ےہ نا

 "تر اکی تعداد کی ٹک فٹ اس ےک نی ناکہ تورص لس سا ید از غالبا اقا

 | کن تاشو فور گزر ہک انگ سا ۔ یت سوفا ےس اپ مد تورط یک( تام تلر
 ١ کا ارے سو اروا الو لس بصاص گیر گو نجف ترصرب رم پا یا از دگردا تاجہ ری/ےہسہور

 آقا اشا ےس نوا هیزنیزیط فو نا گز بول شرب اض نيز تیپ لک عکاس
 مس انار ےک ناروا الو ی تورا رس زانو رانی اھت اج ںیہ عسا کسب بی

 1 ی ہیرے سد مایا ےس تیذاک تای
 داد رييس ران کل ےن ںوکول ضعت قد ےترہر اوس ںیم ین اف ایکس لوک حت
 دب مول کاپی تاپ کات عابر )انک ایا ےس ا ںیہ ےک سلو اس
 ۱ ۱ لمس تردد سی دلو یکو وک الا ارکان ےن سختی کم تن یک
 6 اوا 0iJ ا گالاح۔ ںیہ ےس رکو طاس تلوم گرہ لاو کم وا ید ان نال ۸0

 ٣ اگر عام سکس نار او ص اس الاول یم ترک کمو اوترو یارک اک وگول نا اوف سیل یکر ٹوک

 , یر ںی کیپ کت ! تری او گر اید رند بنحاص مي رم ومر کک رد االوم
 طا انالوم اپ ےہ ی سو نوک د ناب یس لم ومو بعانع یو لس

 'بارجس اے یک سیلپارکم ںیہ 7 کس نل سد یی لا تام کک بر ےس ںیہ۷ ماہ

 تک کس یم افکت ارم نا پر ره ےئل سا ےہ انا تمبر کں و نا کک کل رپ سا
 ا: ںیہ ایس ظفر کا ایپ رکن ا جرد کردا ترس توک وگول نا ےن سوپ یکرش لص الا
 5 ناگ نی اچ سیو ناتو ال ز رر ےہ یکم ل تزایاوکت رای کہ غم زی رک و حر اک

 : ۱ ۱ ۔ےئگس یو کس او قید ےل سا ۔ اھت چیخ ایا ساب ےس ںوگول نا

 اکسیر فا ناد رت ممد بجرکے نا وفا کس لو فعل ا ہار ا سرسید
 اٹ تہ نا ےک مگ تاپ ایدہ سام سر وا ۔ ےس اہ ایک کاش نمگں یم تک الوعر رو

 در ےس بارد س لو | ےس ہو ساروا اوہ تیوب هک ام ےک بک سو اف اڑ کب
 e زایی ےس اہ ابو ہن سرت ںیم ہیرو( الو مرک( س اپ ےک نایک امل ےک یگادر گلا سوور

 ۸ گیل لب ںیہ عس ورق ام کب ای تقر سا س ای ےک سا یر ےک اہ ایل کر اک
 رویت کس رگ ںیہ جی ل ایگن اب نود میره ےک مپ ) یر ید وذ عح عمل سا ۔ ےک

 03 ا و ۔ ےک وہ مولع ےے
 او ۓ هر جا یوم 7 ۶ 2 7ھ 4 ۰

 ۲ ارادہ تیر لادن ایر ام الو وک کس کت ر ق یخ وے راشو ںی ر بروا اور ےس ہہ یکم ےس
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 ار وڈ نا ۱

 را

 مان ایدروز سرمد یت ۴ سرد / 1 اس و فل رک 7 ست ۷ ییا نل ترک ِِ 0 ۱ رک ان E لو اپ 4 مک دن تموم پسر تارتا ےک عو

۱ 
۱ 

ر
 

1 

 ا و 7 1 ۱ ۳ 7 ۳ ے04
 ٦ و ۳ نا 7 3
 7 ۱ 9 ۳ ۲ 2 / سس 0 ۱ 1

 و کارا را و |
 ۷ 7 د١ا 1 ۱ 1 ۳ ۱ |

 رک وسا اٹ ا روا ےس ۂاوروک نک رپ رپ یراوس یکن نوا سا
 سر ت G4 ےساوب ی اچ پر یب ا
 ترم یکں یم دام بسس سس چد سا ی
 رکی کں وگول یک
 تر لوشن ابد لہ یم سرا
1 

 1۷ ۹ ےہ ےہ نس وا رر ںی

 تو رک اش کرا ا تش
 گه تو اک اےس رد تو 7
 ورا خط ےس اجارہ ےک مرکوز و زر ےس نیر اسم تا باک ر دا ناب 0رب ر



 : pov - ناس ےس ںیہ

 ۷ 2 ب و ۳ لر هر ا اکے ناسا عت

 سم کد 9 4 7-727 گا گور رک ا ےیل سا لگن اسب شی کنج ید

 کت ہے تا 7 تگ کسی راع ماین ست مسلما ا ےہ

 یار ا لس هل تم شاہ کے و یب

 021 رسا لیگ نا رم رر 2 اما گیں گیل

 شہ یسک ناپ يا ساب E راک

 / رک قو سوگ وو ےگ وار BILAN را اب تاج شیراز از گیر ےک رکنا

اری ایر اد سا ےس نم ہلکی بد عرکع اویس ےس رک
 1 در اوج ر و اب تقو س

 ا کت ماکو تال ا ہد ہل ےک ےک رکے سہ ےل ہک لب آی درس تاس ہک لا نہ تفحتبلا جرا

 ید مس سنی رر 72 کس سیم رگ نشر شر

یت کی او امید ناس ںی تا ارد نل اتر سس یک ۱
 2 کی راد لا ایم کمر 

 ٦ 7 "مہ تو ر خوک مط گپ تفت نایت ۱

 کل ت0 ۱

 4 وس جس ےس یو بحاصر اگ عزا

 22 نا سمت یف یلدا یافتہ 1 7 گ ا رم

 نازان ا قم زر ادا سام زا 2۹

 ات دخت حسام ۱ نا زنی تر يارس

 ۱ سو ۳ کر ت توس از حس سب

 DE دن ر
j مہ 

 را می طاس یلاتسیدز کان 0 ےےس ٥ كس بسا جت

 او فتا بوس نازل و گر دا لذا عقد ۱ ۱ 2 ۱ ۱

 سو ثروت ا لب ہت تھر کل نیک شوم ۱

 بل ناب ا سلاف تا سلنا نشر رح ا دا اکتبر تک ۱

 ا ن گرم EE ںی ترت ت قو یا ل کپ ا رکا مبا کت الی رس رار

 2 e دات تیتر کدو رک اورو
 .E انیلٹتےل ےک ت اتال بخت رک اہل الت اش نیا سست یا ترتب تیم ۱

 رات ہیک شر کر بم ترا سل تی او دادی 3



 1 م
 2 75 5 ۱ 7 مس زی <- ۳

 را جت ‘o ا سپ ر 7 ۰ ۱ رس ۰
 وز

 سارا هو ںرہاتلپلہ:ب ۔ےۓں یہ تست کپ آل ےس نا ۔ لارڈ ےک نرشن- ںرہ امام ےس اما روا نوا
 رگ گیس با یک لات نا ياد سه تدعوا
 و روا دام سا ہک شا لیکس رکی اردا درا طول ںیہ سل ری در 7 جم درک ۱ ےن تین
 ماہ باک کتار کر کی دنا دیگ رپ تالا ںا کیم
 لس برتر کیو بس تکه مک قم پک
 رول سا ارم میلا ۔ ےس لد کک هی و رار ردا رتی مدح او ا تو ST RST A یا ل گولن اتم اسد ا یر اطلع ساروا یر یک قع سا ۱ ۱
 ا د ۳ كس دوم ضس یاس کس ا ¢ ٹیٹسر باز ےک ار شرت یکن ویز | روا ښا ت سار

 ريز کر نوا یر م ںور ری لان: لم اف
 نالا ۳ ۱ شاد رب کرم نا ی اکی دا حر یر ان 7 کلا. تای تکامل
 ا ظا واتر بت سنن کال تر قو رفتی ید سا اس
 ا ویک خشن ایکس ھر سارک افر با ۳7 میل

 اب لا کت جک رایاد اورد راز ےس لیکر دا بدان م اردک کیک آب الم ںی آمل
 ریل ےک تامل لا AIA را ںیم ےک ری لا نی ياد مگنت ۱

 لنت لر اس هرکس فک ییزج ارادا تان اند تک لکه ساب
 یو ین دز و زور و

 لا رتأرگو یز بحال رس ارم حال ایم بصیر نی لپ کل .
 رم تو لس یگ اکا یل سا ال اد لسا ن اسس زا کی اک سا رکن تیره

 ما صادرات دار دا فعلا تبزہ انشا تاپ یک کر اکیس گرگ ان
 مر 7 در لنا ال تر: س 7 ینا یا اپ با ایکس کا ساسی اش /

 ازم و ےک نر يا ھس

 AEE 27 ارم یر ا یرازآ ند سی ا 0 ۱
 المررارک پہ لک سیکس دا ٹر تین کک نم نا تو نھ لگ 30 2 رک 3
 رش ہری ۳7 ا رشته تو شو راز لے نریم ا تالا بالو بالرکب بسم ۱
 زات ےس سا ددا ین تین یک سرکار بیج تای 9 راہ ں رڑنلاور نقلی ےک رسزایبب رپ ےسںا ۷
 لا مت کیصابا ۱ و 9 مجلل ےکک سارک ےک س هر ےل ےک داب پا ا کر

 را سه 1 رو | ہلاکت ساس یم تنو يک ح صرع الم تون. ات یک سم تالاب 1
1 
 سس بس رحا لا کهن ات تک لب محال ترم ا ۳
 سا

 و

 تام

 3 ۳۳۲ رک وو ا ا



 ثلا ٦ “ھم ° : ناله ںی

 ۱ تست ہال a 77 ںیم تب رکا آس ما نی ساز نل ب

 ۱ ےن رم تک ام تابع ےہ ںیہ اد ناسور 700 0 نارفرذ ےس لا ۔ ھی ےہر قر

 | ل لفو» ہد ۔ یت رپ جو رک ےہ ریٹ ما جوش یے ,DE یش 2 یی

 1 ارم تیزح :f را ےن سیل رپ تب سری کیسا نا نار

 ٠ راز شیک ارم ےنزشک سولر ی سا کت تب لاہ ۳3 ڑیو رٹرگرک لا الو 01 لرد نارگن ا
 ۱ را و شا یکے فی خاس الغار ےس تو یک الاوت ود نا تورم راپ یر هی

 کس ترا نا هک شیپ لا ل رک لیک ںی تست بحاسص سم
 1 7 ون طی گم ںک تک فرم نام تگ اس گجرات

 ۳ هک یاس د داخ ا: تکنو ٹی لب کاٹ یل ۔ ان رتا یکی در الار ہلال کاڈ یر ایک

 / ےس رے رخ ہو مس شا راپ رسوب اار و زا تب

 بس کب بی درک پک ا ءاشا یر: 0 یا ار ہے فدا داة دار یلدا ےس ر کس اکر ل .

 توپ ایگ اب ےس تلنص س ناروا سی كا سبک رکے فل یک شر ھم

 ناز او مرنا ور وا ا ھا غا سار یک کتے کک ملت انس سا بانو
 27 ےک TIE بعام صا لتا لر رار نار تا تاذعں ڈو لک اورا فر سار ار رکی قا

 ر ست NaS ےن ما ساک رب سولر نار کرار ٹکر کام س اوب

 را با سد ہک 1 ناب اید رک کسب یک تری 7 2

 اگ یت کن ا ےس کیی ولا ےک کرم ے۰ ار لی 00 ےن شپ بلا ٹا اره فا

 یاد ۔ ےہ کہ و تیرا یم ںیم اوروہ ےڑ تر بسم ست مکمل یک تما 2
 ۳ لب رب کلمه راهنما. ارر سا کس اڑا رکا سگ ناروا ۷1 ےس

 9 ےب ضس ای پر لنا نک زا یک را کتی ر 2و ت ار

 1 جم ض میم لس اش ریا عار عد کا سا اگے اعاد چک. ہم ں اوہ
 ی یھ شا آر ییا سوکر تر رس تقوس ۲ ۱
 1 0 و گئ ریڈ شود راے ایا ر ا لا ل گد۸ وا ار را

 ہر ومن ریو يسر 7 E ۔ںوہ هد رک تہ ۳

 ۱ اوور روپ _ هشساهاطر وادب 1 رس"
 "ا 2 نس تن ےک دز اک 7

7 : 

۳ 
1 



 7۶ ۵ يا نکا ی جامه ررر را شات یا قرا الام تراث رس لابیود اشک رح یر وزرا ے و غرا سو رضا( 0 رسا رک یک 72ر اب بیست سبد یا ۷ اچار را یی سا یر رع یر را اش تب وم چ ت - ۳ ۱ مم ربا می ۳ ۵4 ناسا

 و سی

 ہآ
 ےک س سادوا شا 7 رای تاب نا ایی س ںی و نریم سش نا | ۔ارژو لرد ںیہ سی لیا ےب ام

 7 ا 7 ۳ ۷ ۳
 ںی

 57 لا نس شما کے را تیز ود ببح اس سل جشفروا تست لا دارید 7
 ۰ و ۳ 2 -. بم ُ 2 ۰٠2

 جد ل ا نر ور ا د90 ےک ر باوج اک ڈا ۔ یا رامنالن ار سور ات شا چپ اکا 9 نیلا سم

 تی

 مم 9 0 ھرم رم روم حر 7 5 یو 9ل پک رے شو قا کرس فکر سہ کی دہرا تنا کد نوبل رقص خر زن طرق توا بیل تام يک کک ترمیمی ےدزک رک اپ ھا ےس دا + ی ت انک رر کی وسا ددا پی سا جد بر ی يک امت + AN ILD ہک ردت دہ ےک ا قی ور ار و جب کس ب ںالڑںامارخ سم ی اد لصور کسر جی( ل اد j تم ارا ت 1 منوه نو جب کب س۔ںیتم یھب س ھو تست با تشکل شک راحت زی وي کیہ کا رہ کک س ا ۔ںیت تماس ی ادات لب سہ شاتر مس 3 اه رپ سل لکه ےس سرک نر نا تیا ع واک اط با قیم ۱ بت رس 2 راس یار شا کلب بسا و زا بتونم ےس انار رد ور ره رت یکی کک اس کو اور یک دا اک تبل ےک تلف تدا هيات هک رم يا یک رک ترا تو 2

 ۰ مالی ماش شی کر اکتفا سیار لب کب نم ساکن یزنمالا هراز اورہ اج ا
 ےس : ج 5 2 هر دات

- 
 رس يک یا سل اف یک
 رو کے ن وھی کی ہد اددو سا ہھکس یکم تامادا بلا ا لک یک لو تک ھر e رس مح پسپا ر بے لت لا یار ال با رد یکے اد ما

 ریس اک اکو و ۳ کی داد اس کم 1 لگ شور مال سا ںیم تسلیم ارس ایک ال لاک. جا زياد اردا یک یاس بش ںیہ نر کرک تول )شوم ہک
 و ماراب ران ولا ےن روداد وا 7 رزم با هس نالا ےب اہ سا « اتو ےس

WU 161+10۸ 



 طا سک ۱ 2 ناسی ن ںی
 ےہ تقو سا ےس شق ے سرا ار یل نا لی اوا ساب ٹاک تساراکن اتفاق گلد ںیہ
 سب ر ۳ ۰۰ جج ۳ ےس سا 07 : ےل حرب 2 7 ۰ ےس ۱ اہک سد یس کر کا تنی برم ا دا۔شئاحس لاو لو یا ےس تما کسی مک

 ۱ وهم کمک لقب 4
 / اکر تی ساب گیریم میل ساب ی ۳

 / ےرلںرہ نا 22 سی و7 1 لاو یلص ھما اص یک ی اا 1 ۰ زا تک و . ۱ / ۱ ۱

 ر 7 ههم ۰ سير سير لام بسے ںیم: قیا

 ام ياد ایم سو هل بت وا اس
 ہا شش لا سا ےداہھتٹ رر اس قفس از سی تر ےس ںی ا یا رواں امیہ
 کو تیمار کل ی بس صلوات رضا تورلا بنک ےل س ا ےھت کک ی راد ید

 ی ی بک لار یک تیار ایما ما بیت فو. تشک
 یک توعد لوبا رم دا امام کتو ساسانی اهر <

 دن بسا تو پس رہ عار جنات ال قر قوي لس سا فا

 اف رک را لک ندا بح اما ل گام کیر اب نیل
 7 سا دف سرم ترویج ساب لای ها اش وا
 از واتس وس یا رب هرز
 رک دکر اجبار یبا کہ یتا

 1 ی رم 0
 لوس تو مسن ص س ۔ یہ تام سعد ۱

 رر رک توا کسر دا حلف یکن املا ح فی یک سل وای سيستم
 ما باجاکتت ماضا اےک السا نقل الع کس ا ۔ یر لادا یی تک اساں یہ یاس

fےل رس زارا ۔ےہ ےس ےسریا تیبا تی ں یکی ادرک ا ۔یر یر امر ارے سا  

 ل کی کں ا ےک سار اکشن سد ےک راع ےہ رک ما ےک سا ۔ایکا لاک ترم
 0 25 ees 2م عر زر درو وو 002

 ا و پور یبا رم تپ وک کد رفتی خم تس ارک

 سم ایک ذمے بحایرصا لیلا نشرح تو تپ ٹر ےمسحادیعص

 | را BL ELL ھر از

 روا تشاور کاکا لات
 ای لات ار

 و ےہ

 دا ۳ ےس ۳ 2

 : لی فرم ۂ شمس يابد نر



 لاک نا ناسےڑ یہ را
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 7 5 ۱ 5 

 ل

 !ںا ی ےہ اطر بہ یا سا ےک ی از آہ لال ےل نیت ںی کا را ا هو رس رار ہلاطم E هرز اعم ےک راک نم ۳ ۔ اج یر اکا زن توس اي کا س وضع س ا ہرن رگ بکن نت کرن ےن
 ۷ هم زہ اچ ّببحاص رگ ار ئا تست یر تہ وک تن مار را اگه عود 27 ارد اه سا
 0 ۱ ۔ے تبع ںیم تاعا کا
 ن طب بارم کر رک وحی ر ا
 تیس غیر زکر روا سام یل دعت ےک ںی سلفی سو ا پلاس ار ںیر تاب کری ا ویک یف بات تک ماں ممے ا |77 NL LIL عار ع ۷ لار روا تار وج 1
 انب لس اےک اک ر یکی تیپ شش کت تما کل لاری
 در اناا کس رک نے ددا ساک کم چ ودنصاک کلم
 گی ناکام قرار تی ست دما اداب ساکن روا یا
 راد ےل سا وک ۷نے ترس ے سرر وا ۔ اداب نوړنص اکی گی داع لینا ےس سا سا ابر ۳
 رو 17 ا ہک واد عا ت نس زو وص کرادی وہ | 1
 را ارد الزام را یوگا کٹ وک ےک ںژروٹیوا ںی ورور ردوا یش دیا

iجلیل ردا  SII AAزم به اصلا تروا اع تن ٹلا  
 لا ید یر اهرم ۶ ترم 7 رز ےل سا ات وے ات اھم ا ید کن ۱
 رقم هد مکر کیمیا سین کسب هی ھے بح ام شبا یار الم عش کان س بسام عو | )۸ں گرا
 حب نسل ادا لچک خاک ارت ناف نیا کس اد ےس قورتم مدرک ادا ۰
 نایت اڑرن ےک لو رک ا ےس لب رم باب ازیصا هو ۔ےگ ہر ےر رک ول عورت حسی
 مقر گر دادنسلا سرح ا ٹا ۳ تب رم 9 / ۲ ۱ 7 گمان
 تے نم کی امر کلر از ڈس تنا کیف

 رار تک دوره سام او ےس جد گۓ ایم رنگ هک یاد ها ےسدھق 7 مل ۱
 : ۱ ۱ ۱ ٤ تا ۱ اد ا ےس سہ د ا سیم بیس زر گم مینا نب

1 
 اک نر تپ یت وچ مس



 pur .. ناس ےک
 ازز وارا طو اکڑ ں راو ےس فئاطرل سر بحر نگہ کم تال ےہ کت ساک 7 EAI گمگر ہزاور فا پر تحت رنو زور سدا وئ و کک س 3 ماش ۰7
 1 ار لباس هد ترا یکن اما کلا قو پا را ل بلخ الر” ت رح رس رکی شم لار ےک ی رپ ترور تم ار رم ناسا بس که اس یا یک سو سا ١ تب نارایک زم طلا تیتر ےب ترور تبادل تام بسی یل س
 تگ ٹی تب ل ن ان سو دمے ںی تم ایس لعاب تیزیرا

 ٹپ

۶ 

 ار ورا یک تعب گم رو د لباس سیا هام
 رم ۸+ سا در و

 9 ار ےس علا تم یاب حامد لرم تل میم سم کس اج ا سارا گند لاکر سا ۱ کر ےس من س باس صراط سیم مور ھر لاا ی ی سلب یال ۲ / ۱ 5 نین خومیسرلاہو | نیش بس ترم زا ی اکا ل ید 2 | ی روا 4 مس تر
 ارو اسوا ب حاضر - إد لک امگا قو دنس ردا یر اعلا تما صو صالغا ہک ا ےسنازا ممی 4 ےہ
 روم رم اج مو حرز سس یں رک س يک وی تخم ےل ںی تب اس نہ ا وا بسا لب تن ۱ ٢ ا ںی کک ناس ہک نازل ںیہ ین نا کرک كہ بس قلی نمکین اتا یو ی آیدا لب 0 لم لیا مر گام ےل شیت فر وا تگ کاج ےس نوبل یکی وع ی اک نلااس

 ۱ ہیچ این اس اک حام نصر لر اپ رای ال ےس ڈا الف ںی لس بص اا
 LA ا وغ ا ال لر رکب محاص نرس مد [لرمریلا زهر | ورو تنی ای ا ںی یکم رک

 ”fr و" مج رم هر

5 

 | رم گر نالیوں بي ضرر قسط قول 7 رتی یب نیکی کس لا زا بیع انار کر ےس تلف ملز ےس زارا یس نا ہم ےئرہ سرود مع بیلنس تا العا ریز وا اشک دبے لب ە سردار نکی سر ےک رب نالا نا سا کک ی تنس بسا ام هل ۶7 ۱, تل ٌ : جست :



 رہ )جک اِ پس ی ۱ ناسےڑب ںی

 ۱ ۱ ۱ و یک نت سعی فی عر ا مت کر شپ بس ید ا نک اکا
 یا رک و و

 نرم توس ہک کرک سا بردم سم و روا ر لات یقورنص
 ت00 _ aS پاک تی روا رب تا الا کل 2 رت تب رو ےک

 اکا ی ےن 0

 بو تک را رو یل شک یا 7 ای اد ای ار م
 نر طي ناک سالم از 0 لا 77 و

 bi o yf 3000 و 7 تیک ےل / / 21 ۱ ٢

 ںیہ سار رو رک سازمان ا یی سیم گل رس رس کد نا تقوا
 ید ا شناور یر د صاد ا ۳۳۸

 شاد نت / ہورگ سار رک رح gE ہراس اگ “یی ایس ناس ہک زن اس دا رب ع دش تس ھی ند . ۱ ١
 PENILE ںی وہ 2 | توص. ایک لوکی کے نس نان 7 اون یشالن یک 7

 کره 1 ہال ا لا کل نم لوک ای یر مکی رک ندوی 7 رکن رد یی
 تر ہت رزسا نالا بتی ا مش یہ قر و دد لس ي 2 رد بس ییا رک ۷ ۱
 يک ع 2220 وار کس یر اکو
 و

 7 f te سل گم 7 بک ی
 ہک 7 رک او ودر شست تو ول ا
 یک کن یتا اہ ےک سمی ےس یہ یک اف فا شا

 7 نس یہ بکرے اس کی گو گو و مگ ۱ 1

 ندا رم رک اسوا کن نر
 تي سس تم بس رب پا یا 1 روآ 7 7 لا

 ۳2 ےہ ا ےل رک تو یا اح 2م تیس و 2
 LG ےہ احم ی الت ریو 2 اکا ںیبلؤمن رک ر نا 4 و ام

 6ست ۳۳ تک رجب رو سجی سس سے سس جہ

 رو ےس او وا ےس مد ےہ



 ِ 2 رت ست 02 ار اہ روز چرا ۔ کلہ نادم ےس سی تو بی سکہ دهم 7 لک

 ےک ۱ ۷۷۷ ۱ ناس ےب سی

 ۹ بنیاد ںی لا ےہ لاڈ ںیم تال دت ورکا

 1 رر رن" 11 لب سان بسا سما تام ام کی رو

 3 تل يا بسا سوار ۔ے سرک و و عروار شیر کس یت | ارش ۳ بلک

 ر JA الو ا یب ہل یا نل اھ نا و یاس 20 ام ار اھ کس کرن تن اگ û روا ی لا

 ۸ را اا و یس ےک ر
 ۔ارکیلا لم بل ارم سد يا ب سیتی ووٹ

 ےک ہار ا لابی انکم اکت یار بص 4 چ امم یر
 ۳ را ا بحال صادر کر ۳7 ابراز ناک ۱ 2

 2 28 قو و گرا ا افا ےک یک ل بک اد سارت رو ۔ںیک

 1 یک یو شر ربا روا علا سر ۳4 لر یی سم مد تب ناچورادرٹتے ذو

 ٘ ی دف اک راز تیس ناد ردا تسر ۸

 2 نر ٹی تو ےک تیتر ےہ ےک ما جر یر رفع ,IY آر۷ 4 تار ۱
 ۱ سگ فیل ہار بل هک دا ۱ :

 لرز اکر واس ڈر اشوک کرا اور تک ےک کرا ا متمایز
 ںیہ ان ون | ےک ہر کتنا رور ر نیما هل شو ادوإ گار دم و ساروا لورگا ۶ نیما

Esاگ لک ںیم وم علت, | سر ید المپ تی ایا سیم ں کروا ں کوم ا ا  

 تک ا J“ اس بک تای e اپا نر ۳7 اساسی

 ۱ ہن اپس اھ

 ےس مس ارث ل

 رر 6 رس را و ار فط کلا خش / “ر
 ۱ گو کرتے یر دایر سام ےک کرنا نا سک وا

 ۱ 1 یک ها جاے ت اما ےس تیس الی یا اد صف یل سم ۱9 تم 7و لوس ار لا

 ۱ لس في یا فلان ے ںا رکی روا سجے سنا نادا أو ںی زد
 4 یک اف سارا کر عم ساک متال را یروض مز حس نی ی روم ےہ اش
 ۱ ٤ ہا وار مرگ نانو اف رم نر ےک رح ںیم اط ںرڈو نلا اش اپ بلا و
 : 7 ۷ ناب ف ںیہ تا کیٹ کی یک تی نکنی



٦ 
 ا ۰ ۱ 2

 بک یی  ıêمنا جی
ٰ 
 و ا لا ےس اشا بلف کی ند ردا چ اط ص و ماد سرو

e 7 2 ۲ ۲ 3 1 7 

 ر
 ٤ e 0 ۴ ۰ طظ 1 ر 7م ۰7 7 nls 7 ےگ هر رم فل اط مرگ ما سو ا د ےل تقوا ہد اک ام ین یر

i 4 

۱ ۱ 
1 ۱ 
 هل رم تب دام شما ا سس سس سس سما
 تا هاتماس لس پاس ای ب تا ار ارش. فتا 2 2 ا زور ال فور جل اک را کت شرع[ مارا نا سصتمیلہر علا کس 1

 راد سايت 71 هد یم نقل ا سيم ۶ام نما وا
 هردو تار نزار تی لی الت ملا دا ترس تی م سی جیا لیکر تست الکی ۳ ۱ ترا بشم ارعا مد بسا لا ھی
 ALL کر » فیس هل رم سے تیس لا تسلط لاس اوا ھی ا
 اہم ری 7 ۔ے فرج تردد یا 7 7 فتا شب ی ْسں کک بح قومیت لاج ےس ےس اتم بیر

 و

 ملل
 ماه انا بسه

 ۱ سهیل ی و بوي را ںی فال نان | درک وجاد ٹیک جہ فا کک ےس آب برک ۔ں تو سرخ اس ا من سا تار پس رد ارز روک وکر رس اکو زو ود یلدا لاک یی ہا : دق

 رقم کرک لاک سرب چارہ اپ ےس ںوزکا ریمل لو سچ 1 ار 1 لب تماس از رادار پاز بیر رح يه بک ریہ ما
 با و سی سه که کیر یی چت
 ریتم جد لال یر رک ا لو ارام سايه راز وا انا ٹکا ا لیتو سا یہ 7 ا نو فو تي کت و تر یک کر تاب ۲
 رنو دا یل زرد و لوکی نا وڈ گو دور کی ام شرم ا
 زہ به ميليارد ےک یھب فی اکر لر رب تقر ساددا جسق بک و ا اا
 تا ر ۱۳ 7

۱ 

 7 روش کک تر روز تحت ا لی کھ سل روا ج كشاعرو عهد در وا رام نیم نیب ساا۴لبسا 2 وب 7 ار ا

 انکی اٹ اا عا ےس 7 ام سا هاتف ای ےن اہ سالک رات ایقاو فارم ۱

۱ 
 وہ ہعطص لگا بح همکف 3

WO jbj N 



 6 ٠ A ۷۷ ۱ ۰ ناس تست ںی

 / رندا ۔ یتا لاک یوپی تک یک قع
 ڈو و وہ یادت حلیم لم "تاس کید ازا

 هل مادا ناسک یکم ےب دانا آیدا 7 توست یارو بت, ۱
 ٰ کیپ

 ا چر ممه اکا بکس کد یر رت

 سس جج

 کرا ا۲اص لد آد ی تر کے ریس تیری کب تتار (ےگے ہهحفص: شاحبهتی
 : 7-7 ات ںاہم دا م کا کز لوسا لر گر دا صام تم انآ یل ندا رو ارش ترب ےل
 سا ۷رط ںینا ریما تیتش۔ےترکت ہبب سبب فلالم تقو سا ےس تقد نانا انها ےک سا
 تی 1 اگ اس نا ارگ ےہ 1 ہو الرمد بل ند رایو سویا.
 اس ها رر یس داع وام تاقار میله Ny راحل ںی لا ں دارس یررسود بستم
 لبه ےیل سا ام غال رک ں ی ار تم ھوا اھت ہدایڈ تبسم تن دا دیو ملی
 8 مت ت را را گاه سا اگ ےرخ ریز یاش تا اپ رسما کس یی گل

9 

 چ م

 2س توا

 سس ےا رت“ سحاب ماع نی تک ت زط ےن اج بس ید ع سنی شرک

 لو بک شور ناشر, Fd EE» سر شمات ید سیلک سا لا د یک یس ےس ددا ہنس

 ۶ یا ےئاب کنسرت ات سد گد را ےک شن سم رب سرت ہى پیر کن ورضا تگ ۱
 3 ت لود برق ق دام سیم یک ٣۳٣م "لای نر انگ: ملاک ی اغ رکن ا ام بسا ےس کرک
 تیم تیم ی ثق ےک ق ٹدابم جیحر اب ہللارع يراد گول رس یک اپ ےس لنوو ر

e4# تبرط لودر ۔ ۔يأز اد و -7 م۷ کے ےک ےس اک عر بسم ر علا ی سا ترس ےیل ےک رام  

 3 کد تر - یب بد تر رک ےہ رک وے از ار تر سد 9

 ظ ی روا هراز تہبوکں وز یورپ ساکت عامل تک عصر هرم تی یاس کسر از باز دات
 ۱ 2 تاک وقاد یی هر دیم ءب لک نرم ےس سر بس یا قا ہد تس راش یکں وم سىث

 9 3 ہرم ی راکت را لن ںیم ٹا گپ ےس جو 2 تر و 7 رج بسس سیم لد 77 یر هل بل
 | اش ی نم ےضصن غم ےس ںدرہا “ےگ ں رکا کاو پارت بح ڈرگ 27 زر ۔ ایک 7

 ٠ 0 7 فصل ےک رپ ےگ رد دکترا اے ف سل ےس رم یک ما ۔ او ےہ رد ےس شوٹ ۰
 ٰ ۷۳ ئل تد تر دو رکن تلا یاد کتنا تی تک ترک ا
 ایر سم میرا اگ سد ا ثمر وز E 1 کک سنرد رر

 هی ہیرے هتساح هیقب
: 1 



 وک e ای ےن
 کل ۱ ۱ ےک ط لس 7 ریز لادا نإ آب سا مرده ین اا لگے لیکر تب ترس یکدست ۱ کس E کیم کد جی یک لا ۱ رسمی ی راو مر در که نگه سا کتی اور یکل اب عد یا ےس عر اجساد کم سا 2 7 ںیر آج لب اتکا یر سپر مایا ۱ / یر تک ککے کک کرا رہو اپ بش سا ےک سو. ام اک پیمان ںی ہر لعل و ۱ 3

 ہا ا سرور ا س مم گیل یاد کیک فا ہر ا لا بیم بال ا یب کسب لوکس مس کی اوہ کب تا و ےس وا نور مک آاط ددا ری ۱ اھتایکغ ھل ےک رر شکر رم 7 رد ںی ۰ نو را یو ےک یب ےل کک ا نهج قرص ہو دنیا رک ا .یب تلاع یی ار شصت ی اسب رگ ل 7 7 نر و جز لر. نر رپ تام و لاک وک چک لا بیع رپ دانا دین رگ اتم ےس گڈکت ساب بک ن ماس یی دا سیکھ نال یر ری ین سا ےک سا دا یار ز کش ۱ ۳ انکا ماس لا ہدان تیم رد لاکا لدو ید ,IT تیکت یکی ےس مد سا ءار کچ ہرا ککے کرک توپ کو لات یش ےس جد یا لو مک آس شم و 1
۱ 2 

۳ 
4 

 ۷ اھت ب تسر وص بیس شنکر ات ںی وز اس ۔ اما: سک کب شا کو کن رشت رک درد ان ار ںیم تلاع یکی اب تیا یم فال اک انس 0: واال 0 صر اکر ۳
AD 777 ںژلٹیاہا رب هک یف | شف ہل آی آر کت سم یھاں یو دار و) نیٹ ےس تییکرت ملا  

 5 : 4 پے رس ہرا
1 ۱ 

Aجٹ نار رد لا کس ا ین یب ےس نی ما رق راز ا کا وہا ۱ ےس چ اقوا امام امن تغ ینا يا کیر کن اگه ارد يا ہی کام ںی یک ١ پا ا ےہ ام وس پا گ ا ےگ اہ سوم بیت بوت وان ترم قرب نس کہ از رر سا کج قو اکو یگ ونک د کا نمی گہ یر واک 0207 سک شر لينک 7 ر 1 فی ساددا تک ا ر ںز مہک وفا .ھھت ےہ دی لئ وہا سي رر ا زر دیتا ب ںیہ بش ایام ون ت قم اه باب نیر ما سار رگ ںیکج رش سیٹ دلت تس امرتا بسا رک ایک ار ےہ الرد ۔ںیت دال سپم  
 زور مخ

 i یک هم و ری



 ` میبینم run ناست, رہ
 و مگس ناروا بحامص یر الا 2 7

 تسمه یا ا
 اسے کک ںی سات نا زض تخح ےک فا و

 / تک 7 هشسمعر وا ید رم رم 7 2

 سوکت هم و نو وروا و ادب و 7 اه

 اے ور و هکتار دلا مج
E17 لو هر تک  

 4 ساکت و سک ےک ا ےس اکر تم یوگا دعا جست ارت

 ت ہو سراغت لع وي سا ید لا بش دا بسحاص لرو ی دارم ددا مج رم یک ےس هحفص هیر

 م ی سا تعطیل گره سہ ر اپ رپ تاکسی
E EE Eو باص یو هو لاپ ںیم اان ت قد سا تل یر  

e 1و زر الم ےہ پ رم نیر یا ےس سی نرربا رو گم یل لرد 2  

 سس می یک ام دد رب تم سا نم تب سن قم مج ہد چیک بام

 ٠ کات
 ا! ےب باک یک زم ےک وم تگ نر ےس کری تہ روبل کرو و

 اب هم بس. شی ےہ تمام حس اساس ۔ 2ھ ینا ول ےس ا م

 ور ےس سام یبا بسا تک کا ےس ےس یار ککے رشا و تیتر رک یس

 ll. EL تیمش سوناتا معبر مگس

 اے ار رب بم ہک اش ام الریع حس ار دا اھت عاد مک ۶ مج رلضایلا

 | ۳ 7 درک 1 اھاحار نگ ا ےک س اسا یدو رع کک ارا ل ازم و کج

 ا و و تے تک ا بل ٠ٴ ۱

 UOJ یو سا

 هم رس رم

LU 2دن و ےگ  



7 2 ۴ 5 

2 ۳ 

 یس تی کیل یک تن اوری سا سان کک بیس لی

 قد و دف چاي تقی لا
fieدات ی ہک یی 3 هل ید سا سرہ اور هتسشو 7 رب سا  ALASلب کیت  E 
 سا شرکت درک س یگ د جرم س نک ۔ ییہ داور زا بحب ارپ تر و20 رک ٤ ر

 شر یس تا اترا ےہ اس نه تیک اا
 ها ہا اینم 7 ار ا 7 جل 7 ال کف رض روا ۔یئام زا جت مح ں سل 2

 نانوط) آيا حاصله و رسما لب ی درد روا ی يه ا بل بسه تن بسا تر ی باپ کر اف ٹرک ھم وہ باس سعید اار طاها تیر ویچ کس یی پ آد ل اینک لر تیبا در از

 ون اک ہرا ںیہ ایہناں ا توی بسا ی گیر سایت تا یونیم ذ:

eيک کک 7  
 جیل و ہیر عا باعا ےک مار روا پ حاص سیلک يا رم

 رس نا ۔ےگ نس ارم و رم وب

 دا ی پس 2 ترو نا ارتش ادراک مرمر ایلیا مس عزا مت ترص

 ۱ ب س

۳۳ 

 رد لں مش دا ں تو دا ان هرم کت شو سا و
 ١ 3 2 ۲ رب گی

 رس اے ام ےک فر ام اک لم اب سیر د با کید ۳2 ید هرم مر

 "یار کتابت ا۔اڑانم ہارے آے نمو سر کت صزز ےس چرا گير ٹیرومززیازب ھی

 تل کے کرارا فور میل کی اد بسا ما ںیم تما تیکت سر وز گا سنا کردا کا
 1 ایا یا طو وبمخ رک ی سرا ناپدید اقا

 ۰ 2 ۰ یا مو 7 وم + 7 ۰ 0 سی

 لار ںی تسرلمرکں اردا اک ٹل
 ل سہ 7 ی ۰ ۱ 7ت0 ۱ 1

 شتر ا کر شر او سس فرم ملا نک مشیری 8027 ۱

 ےک کوس لات س تاک اکا اسکی رار داد یرپ ےس وک تورم اراشا ا
 مقام ےس ےئل قشم لپ رک جب ساس ی ودار راب ےک س ا .ےت ت مز چ پا

PAY BE O OOOا ا  



 ےک ۱ ےک ےب قالی
 اسا EL آے کل شک بسد نور تک یم ور لوک ۲

 | بس ناف نار داش راف ایک کویر سا ایلیا ۳ نب ۔ںرہ تا يا تارو کس اکیس کک عتبات سا
 یاب نیس سر و A ۔ایک رضا ت ودل نا, یاو ار کبک ی تب | ق ورتم سم لم اود اپ دو شیر راک لت دام ریتم سد يه بس رک ایک : یل نا ۱ ست فام ترور سلم رم ات 2007 رم حر ط حرع باتو سروال ںی لک ۱ رر راک ره دو نت را یک فن رش شک ید کرانا ںی
 1 ایم گیس بسی یو ان اس باس نک دز الر مرا
 | ۔ اکر گی تاچ

 نیک یک کو کیا ون چي لس جی فرح ۱ 7 مرہ

 دت

 ٠زس ر اظ ی زہ یل ےس فلا جسد اش
 اور ےک ت لوح ٹا ےہ روا بحاصی اد وعس اک 4 فر م

Eرر ار) هست بلیت کز نیک اوا ِ. دب  
 1 کتک یری یو تمام یہی نب تب ترک زا ھکرکں پس نیل اف
 ۲ یتا یکایک دادا یرولا تی والت ےک ں ویک یر گدا 0 ٠ 2ع وب۷بلذںزھ کد لب ےب ؤاہ لت مسا حرا. ْضرپںیل موت زس 2 1 ےس کت نیک الگ سا اوم ےن ار ےک تہی تم اہم اھ ناسا ا قا ہت | لباس نی چ م تم کمو را جت کوری یا
 ۱ | 7 و او ےس ین فر یار اسپری بس نا , شش روبی یراق

 تے
 ےہ ےس ےہ مس ےس ےہ

5 ٦ 

 ۰ منا قرح ےھت لکم اک لر ضا ذی. ۔ ییا یی طس یڑب ںی مح : سرم 1 + 7
 ۱ اہ ڈس لب اھ زیا ضمیر تب ےن ںی علا ناس ےک یواز یم هل نار
 : ]عرب تان یر نسرین بسا ام ب ب ی زا بسم که

 ؛ || نیاادعیس ےک لان زنم تا ہپ لری اس ےک تزوج ےل دا د بیر را تس اا یم پ
 ۰ : تے : م نییلمب بت ےسف) اوما

 ی

 ہن ےس... لا



 ما شم . نک ei ۱ ۱ نال ےہ :

 تہ تو ا سس i سا 7 ربا همش شرع ببر ام ۳

 تسلیت کس یو ل این یتسام ہک 7 ھا
 ۱ نر بسا وو مالش و ۷

 ۸ر

 الع نم ٭ ات نازی ایک ا ودار سا گام ےک کب اط نر تک رعت ا لا تم رو چا
 روا۔ لب ےھت سرد سیم بیس بش ی لکه کد « ےتکٹ)ِتیرشلا مرحدإن نیلا رسند

۳ 
 باک تا گیل ژل موم نقاش rs ءا سا اک اک ا

IIA ۳نار تا رح | ور  
 ی سا yy ای تست بلی یک رک ےس فا ۶

 : لابد بال ترم بل ساره بس نیہا تيم را او ہو ےس ںیہ تسرد انت

 یارب ۳ رب در العسل و و کن شار ندع یلدا اد تاما ناز ےہ 1

wiور رک سم ہد ہا نہ تب هل  
 اطر پرت مپ سا ہر کک کرک ترمز وا رسو ار کک اردا یر اراپ

ALAول ر7  eترک هداعا ےئل کرہ ےک  

 را ا املا چھپ دم تورز مرر رع ر یک :PA ی
 ےس یس سس ۰ ےگ

 ۔ یف یف نیم 6َ اساس ہد ۸ صا. الت دن تیز

 لابی ےک ید 72 ےئل تیل ےب ضم کر مد نان ےک دا اک دو سیم ا ۱

 ان مع ھو کالی رکن کاپ کب سام فی ھم بغ
 7 بمب ےس ترط گه بهش ٹننیرگس راک اظ مس لا ۔یتہ اہ ساز ںی لم و

 5 ہل ٹکر سا سین نر لبا نا تار کرک قادر | ےک زنا رم 11 ۱

 تکاب شر سل يٴ سامر ارد يا. رب
 ی ہت بنت تی گه نا 70 ہوم هم يا
 رل املا هریک ریا ہے نزن اےس علا - لی شال

 7 تن نا گو اکر و ئای کر ران اکر کپ ں انا سو ماس بس
 لر الا 71 ام اگر تم سا ۔ طر شو تیزع حس اص وا ئل سبیل

 رل و رپ گه زن گرا اتو ےس فل لرد ا هوس ۰

 سی عدت سر ی >

 رج سه. رس ےس



۰ 

 ناوسےیڈڑ ںیم

Yar 

 9 و 092 ۔ گیس سا حريم سزای رخال رال دالا جیب راہی. کس چتر

 ۷ هد يه لب وار ر نیا قدس ےک ارس هم ہک ںیم تسا گل رگ

 2 اِ ضمنا ۔ارہ ع وا ميل تاب ےس ناد دایر ںی لس لبیک
 ۳ - سعد سیر روا ناب کد امہ سا تیپ ےک رب نم اصر وا ,سیلس

 ل سبب سس سس سس

 ٤ ۱ 5ك ےس ےحطص هشاح هب ر

 نگر الر ترم 2 سام اگے رشد ۔اساعس کین 17 نر سن ہک

 رار ۔لرر پرد ایک پر الی داہکسو نا ںیہ نئ ار مشک ینہ دا ب تاک
 ما ثا ی ضر اب ےئاما کس ا رم ےس ولرو سارک کل زد يا

 جست بم داد تر هتک 9 مچ لس ام یس السا درک رم سالہا

 اسلمی رن کمر رر طار دا یر لک( الوم ر العلا بی تك ےک کس تا سکس اي

 ریز انس مز اراک را ۔ےئگ رسوو رام گل لا لا ۔ نام

 و راجع نم ان کر کم بیا سس د سدد ېپ تسما) نام تب

 لمس لس نا ی سا ی کیش ےک ےےس فک ترس رج« ۳۶! تیرا

 ۹ ی يا رو رک 021 سام ت نوک اتنا رس

 ج لک بل اگل تیر ام یادو کس کس سا رابرت کت كر و یم سا را 1

 ےس سس Je کار ا ےس تنتاک ا لابی ئاطلسد رزگار سس ۰ یر

 : ۱ رضا را ام ےک کرا کن لا الت نالت ا « ساب ۔او

 ا دفا تااپ دسر ئاو ناش شیدا ای ۳2 ریس بت هاا

 2 رپ ل ےس لر رک دہ ےس Ne f 2 EES ارا کرو ےس لا یل سا تزد لس

 ہی2 یس ںہ سٹاک ںیہ ہٹ سی وین اس ےب رم نرم ددا ہک اما ا 7 تو ترک

 3 77 اک یک لاو نا بن كرما سر و 73 ا نا ۸سوسے

 و راگ اتکا ت7 ینا لب قسم متد بسا روا رد

 : در اد يه سپر ہک 20ن ر الر ۔ ےل گی هر اروا ےک

 ۲ 1 وم ہت هر 7 روو رر سا

 1 یر سا e و ٹو 7 ےہ ۱

 جس جوہ

25 



۱ ۳۳ 

 رو ا ی تاذب بدر رج ر کک تاک کے تا رات دن رر گا لام

 رپ ا کا رام ایک دان ایا انے ھم لادن ےس ہانی اےک س ا را را دا رک وا
 یس تبع. یکم دم نماد ا یری کیدا گرہ ےس قد مضر نزن( بر
 سن لا ترانہ تب سا کس ترا غیرت سز یز
 هکر سرما یارک نکس ی یبا بس ےک ب سس در چی لطمه تان بسا

 دما د قرگااو سامان او رر لگن إد رها تام نت يک ان اہ اردا ما یل

 لمت لوو ج ےب دوی یادوی بم ی جا کب س تامدا ہک تیک یم ےس الو رکی ربا
 لا »۱9۱ ۰ یز اب نںاإطم ھم ٣۵ الاعب مدا یک کب تو ٹر دب ےک یل تاب "تیام

 کر ارسر زا ساو ےل ابار از در یا مکر کتلو راج لے ںی رک: نرالا لا

 3 ۱ ری ۔ ےک چالا مع ۱۶۴۵ ینا بر ہ۶۹ اے

 ےک زا ت سصز تقر ےک 3 داور ےس انا کور ںیم الا ہن سسر افق ۱ ٣× ین اید

 ناو ےسڑاوگ را ےسیر عام ےک ید لا اعالار س ور اطات نشروا تۈن تیبا

 : ربا کت ت امن ےن بسر نب یر گم سز نیک یک تن اوقات گو
 گے یر نا رعب ے سا ےس لا سام تلودردا تم او یمردایند ےس تہمت مد بیست ان اسدی ۔ایآت صحٹ

 ا سہ ےک یک فا اک دا اعد تّ سار وا و راطماکٗص الخا روا تک ناروا تاک رد سر تا حال
 کک یافت وب ییز ت تور ےھت ےک کب آت یی کرو کت لاس سا ےھت دہ او ےس تییو اکا ہت
 رہ تشد ےس اتنا ےکب مصاش بت روا تل یا یک و ہ اطا نایک اف
 تن سس بض و فر اش ام لپ یکس رج تفت عدم تمساعو برا تر فلک
 یمن روا تہٍرما سان ےس سا تیمار رم ںیہ وارض ناخ تنا تزو سا تم
 5 . اتالات ڈاک گال

 گم بل ںیہ ےک سا تیر
 ۱ تښ ود ا روزہ ترامس لإ ها

 ا دج دف دل اب

 یو و اه لر کار کن اخ کمد نا قے هحفص هساح هیقدز

 ۔ ےگ نہی یار کاتب بس عر ڈیل مپ سا ےس تن زم ےک کوو فو ہر کش کیا
 ؛ ماعا



 لگ" ۲ 2 ۱ ناب ےب ںی

 ۱ ۾ فیل ء لو انا ىن داد ماب انا و ءاتمر قاعتم لا همر

 ز نبی تن انا یدرام ۲٢ روا 2 1 ٹیگ دو چار اھ اص مہ لایدا

 اوج لا رب قاطم رک ۳۸ ببصی روس یا ےک سم ا زر ها تک کلر نيم

 4 لب ری یس شیر پیک ویسا وه نیرو ناو رک سس اد

 ۳ كارا “ا یی تیبا و کد ارلا۰ E ناصر ۷۲۸ نام رو ۔اڑابہد ںی : رشد ےگ رر

 ها 4 نو اسکیت نگر کیپ ہر نک امر ہوا ںیم نردع ہیٹ کل اداب

 ا الطابو مات ںی اہ ےس گير ںی یکایک یو
 ۱ ۱ ۱ تل بسم :

 ۱ رگ بد ور رح ۸×1 کرا نار ل یی اک رر م 7

 ۱ ليگ تاس سر یک
 سس سہ تر ۳ ۳4 رک

 یتیم نہ ل ابتا كس ییہ دالرو یی
I 0و  

 ںیم ےتآں اہم بسم و ی رلرم ہر تب 122و 7

 باد سل باد سنا ںی یتا ےس زا
 لانا تکیے بعام ا ء | ا ال رشراں یر ےھت دو بب

 بوش ترس زا ھا پن گرام یک میل ول شی ا سام
 ا 7 یر میپ هال لک یز ام وو ۔ںیگ طر ےن لیتی مرد سر یکم

 یگ سال زا شکم یر یر کر سا ےل سا اتارنا وڈ ےس ہرانکس یب رد زا نا

 2 )ترکی يا ۔ںیئ ای شکر کل ےس تا یا اہلی ہود لر ال لإ رواں

 رم ۶ 7 ال تل راوروز لمس مو تشک وم ےک

 er نکل کت لیکر وا کک اا رگ لو ام )00 / 70

 ا هرس ناک یر TS ل کس سد کت رش روپ بعام
 ۷ و مس اص یر دادا ب ےس نا نل یک سا فاس ات 'ل دیر وادہ

 ۱ ۱ ۱ ایں میل رٹ
1 
 ۸ وا 3
 ا ۱ 8

۱ 
۳ 



07 SIDE 
8 2 2 AN ہم انا را 0 راب 

 تفت 0 رود ےک ں رب ن کت تازعنا
 7 ۔ںیہر یل سا سانا . ےس لوط تم دولت لاش سس سس دکور ولو رت رم لد

 و رر مرام دم بسحار علت
 رالی 2 رب باز مور یہی ںی اار تاحال 7 7٦ و

 رادو ناز اخو روم بسحاص تین لس اوست
 لارمیشا دادا رس ےسحاصل اف یالا یگ ب تام هر یر اصلا 1۶ ںالگرراب ۔ ۔ یل یزانسصاص نار لاو سوح

 موم مونا وب سس - ید تار سس اوا

 و روا و رر بح اب ارم

 م لو بحاس یافت ۵ رد ےک یک 2یت یرابلابعالگ
 رسا و زيبا لر : رر تب ودام تام ایس ںیم تا هتل بی رام یھب ۱ گا

 ےس ملاک

 :اور لر ےس سوا ںیہ بم ا سرد کی کربلا ناشر 07 7 هزور رد سیل 2
 بسم ا نس درا ن7۳ ناسا Ppa e ۔ ےس وہ گاو لد

 ةنلاودحلا هلل ےئگ نیند ےک کو دلا اشم رک اور ےس یک تم بش وز ہم موم یش

 بر وا رم ۰ ہرا مادرم را ہد سی تیتر مر

 ها ۳ مو يا اس کدامیک

 ما لیا کر سل رام بر 7 ۱ ر لزا ں یتا روا ۱

 ا دے ا ےس ید ادا تا لو کد اش

 ناب تر 27 رینگ ادعا ۔ ھم تر رکےت مسار نامہ ر رل صان رات ےک کر 2 ی و
 سم درست رز ندرت الش نایلنہ نعم درام زا کت سال رر فینمیدا تا تور
 شک ےس نیں ا نر رد ناک دما اس ا ی سا ےک رہا م يک

 مک ما ا امم ےس پر دا بس نا تک سرح ادار کر لار رم تر ٹیپ ر1 گن ۱



 ۳ ۳ھ نقد ولو گوی تا رم 07 یم و دی امن 7 قو فو 1

 1 2 2 کر لالہ تن رواج قم تم کتی کک ااا ں و 020 یک رت ۱

 ٠ نرخ وک تسس نمل دیس ددا شی نیزف رشید هیت لا لضت نواز

 1 7 رار اک یا شک سرم ذکی رر قروش ابا ۱
 ۷ نیش اڑ کت تشک تتار تراس ینا نٹ 323 الا ےک ترلزر

 5 تارا ساک اپ یک دف نا و اڑہںیمس مت 00 لرہ

 ساکن بما طس کا تي کا کت اکا کک کت سس ایان یک ا اکسس اہ
 ۷م ر اج ا ےک ںرئکوک کک کک سا یا کر شغال ن مم رت ادا کسر یکی اک ا 4

 "۷ ما کاش + تگ ئی جرد یو۷۷ ا لپ قم ر]دعال) هب ےک ہشام ےلضفلا

 ا 7 سالک کریم اتد ےس لاش نار می تر ا اب المیہ اک ساکت سم تو | لو

 حت

 ۔ےکماد ی فام یش و وف سی حج ںیم

 ر NLNE ا شان الع یرارم ےگ ےک کال لیوا ےن ڈٹ روش سا

 تک اپن ال دری ایک اسکی لم لا" ۵ تست اس هک
 8 ارل بسا نر ورا تالا بیگی دف ھا کد ساس ۔ا ییا کا

 9 افروز سن د بل کب سا ی کر الا تشو ےب سم نا لانا ا ے ضا

 he 3 یاسین بم لک تب کر یزلیتان آر ان ثم شک اما

 رسوب ۔ےسس

 .: 7 722۳229۳20 و IS رر ا مل <

 f قول لگد ادا اود اترے ےک زال در 1۲و ۔ایج Î ا رک

 او اش ہوروا 29 تان را تل ۳ بنی شط ٹو ۔ںی

 3 رازی ار کرم کن لاک ES از لر رش نزن نمار ۔ توس یوا يک

 با لام الا رد اے ا ںی رنک نور ےہ ھی فر رک

 مبهم سیا اذ

 یاسر 77ً س0 مر کر ا هئ کک

 7 3 س محاصره ارم ظفر دا سه اس یلاع تلالاعرزا طا ٹرایقاو سد

 3 کب سو ا ےک بالا یت ےہ تی پہ

 ےہ دیوبنس دا توش

e. 



 ءرولا مشک وف رم ۱ "۴ یوم و نایسم ےس یش ںیم : ۱

 ی یت ہر ہل اپ
 رام گپ اپر کی گی کی برای رش پار بس یک 1
 0تت را نا وو مے لاس یارب اکا تلاش ملاپ بس می ۱
 ار ےک ر رت وم ےہ روا ییا کرام ےک سنوار کالم کت نا کک سبک

 ہک شا مس تپه دیگری ویس ےس هو

 ۔ےس گن اترے رز الرو )ابر رک شرر سلنا نعت اإ کے  هحفص ہیثدسےقیرا
 رک ایل ردا زط تالرمارشہاس ےس اک ےک ویب

 ۔ےہہر سام سم ال ٹی رام یم :
 تیرا لو زی سهبار ےس کج ارکں دن ۔ےمچ اف داانا 2 هل ۱
 سا ا را ید ناس ےس: کس ای دم تب تس بسا بالای ال تير ۱
 السو مالا تار ںیہ تو کانتر بت ںیہ ہضم یا پاک ۱
 سرت ٹو سا دال 7 7 در تیام اي برگ ۱

 لوس دار عن ی زل یک بیگ اي ا 070
 ریا اات ار ی ےک عاام ہار لس تیز ردا ددم یاد لاغر ی ریا ےسر ما ےک بیع یر سا ترس یر گڈ ایر ند رت اول سرِ سکس ۱ نگر شل بسا ا
 7 روش کر نم کے س تر میلف ارقا تحلم لایه “ںیھککر هم ںیم با ےک ت ال ےس ناخن بہ ۱
 باس تک گلاب ترک اس تاس سیم ںیم 7 i یاد اس ورک حس ای 1 هر لانا بما شیر اور ہوئ تر کا تارک کاک بز یا او تراش ںیم کر کیک ای ٹن سیر رد کن( تینا شا سرما نشت سا تإ یر 3

 نرم ترم یب اقف همتا ۔اید رک ےس نت بسا را۱
 و باما راے رتن ایک یاد سا یل اکہ ےس تقو سا ۔ںڈ ار ا

 الا کلہ اکیس حسینی سا یردا ےب رر سپ DII LL DEA 72 یر اقا شکر اک ن یم ںی ددد کنارم ی رہو تکرار کی تک رک
 ۲ ۱ 1 ) یا قادر مر شش

 | نم مک ال قر تست سا ۱ لاری وا سان وا ۔ ےک سا نهم هل ما 2 هم کر فا تین رکا او دا بن اے قرکب کرت ک ناس نو ہک یک اردک و ل
 پر وم و ےک یا را

 ها ش تہ فرح اکسل ناسا تال



 ۰ .منبلا چی P(A : 1 : ناس ےڑہ یم

 مو زا بیع ےک سهل یگ ڈر چ تاکی ابد
 درب سمن سا مم سوگ اش ںی کود درام ہد ےل ہد ےس ہمہ

 مپ سل یب تر اک ںیہ فلسفے ترا ساعا کاکی ےس ا تاک رو 7 بل رضا نرتسک ےس ود کس برد ابعاد سما ات نگر ضرورت
 1ط نت ےس ساب سل ںیہ لی کمان تار ةا هو يا لی مس
 پس تا یک لا بم لإ و ۔ ےن 1 2 7 2 ہو 9 م

LEE 2بحار الوضع الج ےس سا ی یک ایم تسود یر ہرا اک ار حاضر یک کا  

 شپ بافر لاس کرتے کاج ےن الرع اتت اں پاد کرک ل ماس الم سکتی و۹ بے ارد ایپ یتا کک
 یاس ےس کم تسویه ور ولا وع مراسم ۔ سیر AG لات ہر یس ہنس اکر ان پل اندام سو سس
 هر LN سان ماوس کسي لا سام اس رسا تک
 )تر سا ےک لانا ےس لوپز اب لاو لمس سیو شاتر )زی
 و ات سر ید سگ یہ ارگ ابد ےک سا ان ی ریس والس
 1 لاری ارا تسود اتکا تک الر اتا را تیار ار نیز ارد یل
 بکس تارا ناکا دا اب اک 7 یک کل امم تس ارد ات لاک ےن ک زوز

1 

 ۱ ٠ ار کام با تم هک س1 نا اي دسر
 | ارد لغ ی پا ی رییس هد کل سس نکس ہہم 2

 8 7م پا ےک لاج ت کک نم یرداریئالساز 1 2 تک

 ل ردا ےہ و رب رنک یے LS 2 مه ۰ ۳

 ٤ یہا توا گیس ےس ناف ۷۲ص قخیل طبع ما ء۳۷ اا یک

 ار رو اے ےھت اوم ار ےک ۱

 ر تست ےک ا هيچ رام راي طی ہم

 دستم

 ےن و

 1 ۴ 7 ۱ سس
 رم کیم ناب نی ور رضوی نیر برا ی ہک

eمل ا کک گاو ان لبیک ڈو ناک ل یوکے کی ب ھت بد لال اک شک ۱  
 ۱ نگو یو دا دمی یں موم مو < تا راس تير وار یہ

 0 ںی باف کت سان کپ رس رسا یکے رک س سک درک و ڈیڈ ددر ر ییداژ رله ااغ هل ین

 -0 ۰ ۳ص تا اد اکر ل لی رکی ادا غار ےس صا ریما لاک لیدر لنز
 ۱ رے

 مہم
 ال ا ُ ھر 7 7 3 ۶ 1

 ۳ ¥ تامل اے بگ اےک ارم رض ا ا اک نزن و 7 ںیہ ا 2



 راستاي تیز می کش رکنا سومار
 متون کرا کارد آکورد ات قل نس ہر. گن گلا
 رر الر ت سوو ےک ارے ہا ےک ام ار یس ےک لر س و لو ےس تستر شرب

 اکر ےک یر اصلا لاک ۱9۱۷ الو د نار اس گو شاد ھا اک ملا یس ۲

 شب ال بتا بت اد غیر ہنی آپ سک و منا کد
 گرما اح ےس نمک سا ےل ہسحاس ستر گال رم حل کیم ۲ر کرک تساوی کس
 لیتو ما کسر تم ید بسا سر لیدی لس
 زیر باس کش ارش کنایه روا تا اس دت دلی ںیم دد خیر ۳

 بسر ا اھ ۷ت عاٌش کہ انب لاخ , تا او کم راک لا 1 و 2 ل Ey ی

 . اس اردا ىر زنی کے ےس ناتو رک یف سا یب روی ا کھ کلا بیع کار دا را

 باس کسا ت ادا و ےسر امی زی لیک تس ارو بب ےس کاور لوم من ساید ےک بش

 راک بحار لرد راتاو اک یا رٹ سال ENA بس اا برم لنگ ای

 ترس ا ۔اھت ایمر لار لاس ا( اکر ا قے رہ را یل اکا نہ 4 لقت ےک ںررالاس یک اٹک رش

 کر ال از ل ا اط کر ایات دد مانے رام هرکی یگ ددا 7 | ںی را ۶ روا

1 
 ڪپ بوس, حر تحت حس |
۱ 2 3 7 

 تي ارشد رند رم مجتهد بیس زار قم بهم هی هی
 ےگ اما باک اشک سه رر

 ص۳ چرا ساق نیز دل شیت تک |رصتم اتم سد ےک ۰۱۹۱١ یریژ,ا۷ هل

 ناب ےس یم كا ہی ۷ز سیما لب بیس ترکہ تیرہ راز رن رز کل کے سو

 ںیم و عرس 1 بول سس مشاور ےک علل ےک س ےس ( نوار نیست کو لابا

 مکه سا ظلم ےس ناروا اڑ اس نرخ اد کلفت
 نت لاو ناکہ هو قم تا تلور لس يا ۳2 اکر بے ی یا الا

 الف اعلی سئاردا کا ار اک ٹ سلم مهر ار نا ےن نفع یر یکم ترين ےک اک سزا

 یار لٹ لام کا ۔ںیم ہر ےل مت اما نا ےن لاو ورو ےس انار بشیر ام ےہ ےک ریل هر
 رپ هری رک س توک کت سرک زال یکے یکن اطا هر ن اکا کا ہال سیم اپتا ےس ٹر رو ۰ ٠ 7 1 , و 7 7 رر دس ا ۶2

ELLی بلاط ےس ود یس ااا اکی اسارت و رک زلال اتص ہم یم ا  
 ل ان کایہ ایک تراس لان گس اجل مصر سی سی شا یز گارد اات اا مح نام اف

WUN jeje N 



 ناگ لب
 ۱ منا یت ۱ مک

 تالا ںیم ےس ۳ ساک | ےس یل اشک هی ےک ں ورا اد ہریع لانا لک نج 2

 1 ملل ںی لاک کس سا ا تی تير ی i م

 ل رسا پلا ںی یر یک ماین اطر تد سا ہد ددا ۔ ےک تیکت سر ریال یتئاسر اس ےس ساددا کر

سی سه قا بہم سز بیوتیک بلا
 و 1 سا سا اک اے اس 

 رے ہی 1 رصب شر شر

 یر E پہ یا

 جر رت A 7 ںیم سرکه مہ کا ام تال کت اس . بسم
 یو اځروا

 ۱ وب لپ زمشکر لم

 درع س ا ۔ روت ست ی تسرط اع سج زالال سا

 ا ید کا لم س ی اس اس کر زو کک کر کرا

 ناسین 1ن سر ھی ٗولومرکے نہ ےس ا ر ںی یی 2 ا مدا تم ترش ار

 بساط روش ارام دا ےک سال ےس اد نھ تست لر ریا

 تو | -لد تی روم ےس اردا ۔ 1۶ قافلا سا سی ےرہ سا طب ا

 لراماے نہں 2 نی دا لرو ایدا ۔ےت امان رام ار نایت ےس ا

 ۱ بس تم ےساح

 دم ۲ هظتعنا یراق او د

 ۳ ۱ مرار کک نر

 س6 الم کرنل ورت سلم حس لور قو تک رک تام ری ۷ ی

 ےس موسس گہ یک دانا فال نل ہڈی رہا قی امد لس سا کر
 ہوا عا سس ہک کم ا ںیم یر از ملا مت یزع رر

 اپ ا اس "لا د مت الاخ

 ۳ ۶ :ALIA سال ل بلر ےک تن تار لمبا لات وو تیزص خور

 ا + ددد اج ےس لنک لا مرنا تر تیز رم

 / 1 2 بٹ ٹر ردا ت۶ت ہار ہ مار کروا قات ور وا ی ملل لس ںی پڑا

 7: رن رول ےک ین رفت یے هک سا یک بن هد سو 2ت7

ضی رح ےس تر کرام تماس می ر سر حسور
 : را

 ر 2 ےک تیم دم تو و زلے ہہ | سارا ایل 0 سنی جب

 اد ھو[



1 

PAI 
  ۱نیس

 ٭+

 رگ رش ےرڈ ی رکی رها تست تند ےس بسا تیبا نسل پال سنج
 ا زا های مر رب سپ اا ںیم کک رت دا لن مار دا ناد ضم ں زس

 ط ہا رز .اگارماعِ تل شو ںی تخ کک روشی ات مے کس اش دا برس ۱ 7

 تک تا وا یری را« ییا ںوضا سرد یف ےس سامی ا
 رک طاقت زا کما ےس یکی بسا یار مو ۱

 نچ ےس زر د تما سا تبسم ۱ “یو ریا کت مقر ار سا ںی تل لات

 کت
 فس لا ما ٤ ٢تر ےل
 ۔ وز لر مو لا خیز اد مای کرکٹ سا وک ییہ ت مل یکن امن طو دالدا ما ی ]سرما یکی ا کوک ت سوک قالسا ر دا اداساگل و DI 7 )دم ےل یکی بج وا ۱ رس f و نارا

 ہہ مم سنت ںاماغ نیش ہٹ سرای لابا تم
 ےک سا ۔ ےفام انک ت رخ ایم ںیہ تلاع یکی اج ےب نإ د مط یسا ہدردا ۔ا روی( ںیقر ریت فر ۳2 7 7 یہ سام ساری یکی یار اط ےس زہد افر اًنز ایَقاروا هی تاب ہا از یہ ےس تان ۱
 نرس اسے ٹل ی سرو ‘راك الا ا شام تک 77 لمس ساید ےن دارا مشرق امارس کل اشر دا اکیا رس گیے یکن ددا قشر بل ںی
 ردا یک سلا تارا اب یاہو کا کس کلید لا مار داور و 19 یر ۱
 س 7ب ی تسایقریتسایق ند ےہ وا تب بت تم هل نیم نیو ےس لاو و 4 7
 تیر ساک طی رکن لی شک رئلئاٹ لع تس ا زن جید رب مرا یگ ۱ ۱ ۱ ۱ ٠ دالا گیر نا
 مدیا بانا نی انب ارج تیر 4 تاج بس لس روا قافو ی 1 را الاول ریتم ۱

 ںیم تاریک تسرق زو ید قت دات 1 ا نا

 نن لذت نراس نمزحلو رءانش نسحسلا عزنو راش نم گل )ین البلا كالام ممللا لسش 39

 __ سو
 لک وج و اپ یک ےک



 ۱ مبل جنس ۱ ا a ناص ے یہ یہ

 رک فلا کلا رٹ ےئادم زرد ۔ رخ گود ی کے سرشار نان

 ۔ےک کم
1 

 1 ' لااشايعلاو اا انار

 ٠ مرور نار اا تشاررم تست زا لی تسد سا ری رله لا رسب رج
 1 د کم کروا تا گر نا انک فلک 7 یک

 زوم یل تارام تقريبا اک وار کک کا ےل نریم هستش اسکنر روا تی اد

 / رص سار کروا کل بس دا یت - ی رج تافال ےس ورو لو کیک

 ۳ دم معیشت اس تسر اجرو | تسراختسلرر بل ےسرسودین لس ا تلت لا تا

 ارم کن را وک کس زنا تال ریل دیو کن ا 2

 ۴ زرد سخا ص نی ررر 2ا سک بولا رد شد بآن امہ IGG II ادراک شیب

 f ۳ 89س تاک کک او یز لا مالا
 راس صالح او را ےک تا ور رود باد اب مع ر

 2 تم دوموو 72 ےک رٹ ےس مار رک خر یس
 طی نا یو وا اد چنا ےک کی ھ1 ور ا يا ریل ا ےس یر نالہ ےگ

 تیام نشو بن ۳ تاتا یا 77
 یاس همر نزد لک نان یکم چ اکہ تانا ےن یا کس انکر یز یارک

 دی اش ام سا لو کا گرگ سس

 2 اولا تإ ا ۔ اقا م تہب ےس ل اتنا ےک ارگ کر ا اگ TAT ںیددعا ےس طاهر ےس

 2 که را ا نر ری رلاوز دا A شرت ع س ا ۔یشی در وم تہب ککے و ترس 7-70
 1 انس وا یی کر رام کم تیز ام ود هم وم ماد نیا یر ام تا لا

7 

 یرالامع ار لک ی الم ین یخ زامر رم مجلس ذ ےس مروا تا شک ۱
1 

 بن ےک سا ۔ نار آں یت 1لا ترم انا س ہوم بسحاصر ا نل وس إ یس ےل

 ۱ ۱ رپ لاو ےک رس

 e اٹ س باتو ہد لس 27 ۔ ےس ےئ آم اس ےس اکر ئچ روا ۳

 1 1 تان وری یلاو مهری مس همسر بس

 هم خطا شیپ بحاص لی: ثٹصؤر او ےس کے ا هد بحاصطاف | لرس هک
 و

 3 میسر هک جس رس ےہ تن ید را بابو ان لرم یل نک

 2 رنز: سو ادر یس لر فٹ اى حا عر شم )لرم و ۳ زا



 رم

 بلا نس ندا ناو سلب ںی ۱

 : سالعار لس ویزا ں اى سم ساددا پی کت تر ھ2 تم تگ رر وز من المنکر نش
 ںیہ نیا ےگ یاس ےک اتا تیا ٹ لو پ ببرم e) اع را ل
 تئاگزبرەا تیرہ مکی ار 2 ا لاکر شی به اینک یکتا تگ تی ردا تی ار 1

 قم تیتر 7 لات سی تمام کر رر الا تیزر دي که یک ۳
 کت قاط قر ی دار وا تفاهم ےن لون او او پس اڑ گول ری روپ تیت لی تن
 اپنا ادروا لو شاسی
 تامل س لا جرم درر کنن ےس زس ا “فلا نیس رح 1

 رو الف تارلان اب لو ۳م زن شعب ںی ںزگدر ےھت 27 یرابب ینا ختم کرا

 تانا اا تل اہ لاسل اس جر حرم سا سا 7 لا یت یس توا سک اما و اف 1

 کنم بب 0 شرب دم کت

 یر سرب کت یہ يزد

 تے تا ےس

 ےک

 ےس اپ سل ناف ےس سرمد بات تا ےن ود حب رش تراع بب صبا و تر شو هست

 f ےک کری رار کاور 7 فتو ربط شا یکے باک بد
fلا یب ترط ۔ اتا سیم کئ کبک  

 7000 ۳ راک الا سم تھ ساددا ھر ےک الا

 ۱ 7 و اکے س لایک رزگار داد يدا زیم» لَا سرا یا ا توا

 ۱ ںرُہ ےئ رپ راز یکے رک اش رام رب رام E دیگ نو بتاع یی ی کردا یارب

 دول گی دانا زوم مرغ نمد گی اسمش رود ںی اتسرب ارب ےئ چا ےس یاب ام

 ََ تی 72 یت رولو ک یر 20 0 ور یر روا ءو 2
 “ےس اس ٹیگ از هم ےس لو یمن تار کت سا تادف تان اٍہردا شاد زا

 : ےس کک

 سان بما کر و تر نو رو ۳۲۷ ہیک
 ھا شجر تر و اما آ ام ابل را لب اي یک ما 9

 نسو اذا تارو لالا لگ ترزح۔لم سا ات جرم ترے يا هر اشتراک لا

 ہیک کھ 2 کم زن بح امص فر سواد وو روگ

 ا ساواک لے آے ا تم فل "م720 ریسک متال اس کس سط رس ۱

uu زا A 



 ۱ 7 ۳ . ا ۳ ئی رپ ۲ /

 مر فسا ميل تر بساط بیل یڑ ترا فیل بلا چ ارس لاس نب ۱

 ۱ سش تے یک + سا کی عم یت لاله دف تاوز یش

0 
 )یاس ۱ ۱ 5 ۱ ۲ ۲ ٠ ۰ ی

 e "PAW نایصے تم

 ام ان اھ زاد ےہ سید راک اد ہہ تپ ورت تیا ےن اکسس بک
 اب نر اسکار قراری سی یداع نعم اتش
 ی از لا ھت لام تنا نکے رد یس
 لو ترزح دم سہ منو بس رييس دو راک یم لیلا ےس تیرہ لمے تی
 ٍ ار ا کرو ں کرکت وغ مارک لح لاس ےن را قم ےل ارو تنوع شی ا اکا ےن ات 21

 سد پشه تلاوت یکی نیک ہال وری ےس یر
 سس - میم رد ہر اسو سیلک سروی سا ۔ 27,2 ےک اھ کو وی شمس ایک سما

 1 ارب ےس »ضرب وا مریم شاسی ملل تو ترو ےس لا ای چپ یب ا شرع طلا بسم

 ام ہک نا کشر یبا ا سا ںی تیمور قی ںیم رام تراش لت م
 3 نوش روا ۔ ا او سال رک چی امن یہ تسمه ا الواو تہ ماکت ام تر تس ي٣

 اک اتنی ازکم دوا اک روک ران او فا یک کہا وردنا ےل ںیم بسا سک
 نی اھ فنی تاریک نو سایرین تعا ا اش یم الوں یر ۳۳۲۸۴ یتیم تست او رت اینک شو سا نے تند ااش گا رش روک یر و٣۳ یی ہد تا اھ
 لم رر ر او 7 ڈر زا یو یف 271 7 2تک

 کلر تو مری کس 2 شاہ اکہ اح یت شد سا تو ا پت شرکا

 بر ی تن کت رعب ہد کا لاله را يک اي ںیہ ےہ ای
 e کم فرم کم يدا برکنار یی تر اید روا ایکو ر سر وز کت الع بارد اکی رب بی ل بات نر فری کہ عت کی دازآح کنی اک مکا کت زبر وا اھکدروشروزاکت شال برتر بب

 ر سا اپ یاب تن و ا قنبری دلت یو سر ےہہک س ل لرد اچ کیل بو ردا ےن یر سا. بسا ازش نشو ۔ںم ےترپ ےگ س تام لور این کاپ
 1! طلا فر رو شرطی عسل دا ژله یو ہک یارب مراحب سان پسر کل ےس
 ابا لای ددا کک زلال موسس سام زون کے فہر کل ںی ديد

 اک ایپ صا ملی گرید مز ۰ ںیم یک مہک ایف تما تاچ ہم سیم
 : تا یاسا اچ ا ایتالیا یتا دا ید سہ توس ارآ همتی کے نم ےن

 ام نادر ےس ربا سی هوم بسم ارال تروح ھر سکو دا ےک ادرار
 ںی رک 2 ہر ۳ 4 ۰ 1 ۳ ۱ ۰ ۱ 9 2م ۳ش

 ا سس رتا گل اب گو سوری تورم ببار از سا ر ےگ لج سید يا رک

 اب ی ےہ نیل تماس تسلیت هرس س ںی
 درب کس یک فحش ےس چپ یک اہ مر سفت رپ تالطارکب حاس اار

 میر یک ۳۳۹



 نوک "٦ت _ کے /
 بکرا گہ ری او ےس مم : کہ روک وو ہہ لغو ار ا
 ایام سا 2 00 نا گير لس
 نس کی دادا زم 2اد جض۸ یت توش تاکید ھر لام توس

 : ےن یر نه ساسی ی بی روا لر ورا ںی ار کتی یے ےس
LL۱ زر رم تم ون شر تر ی ما تارک  

 ۱ س رونما سش رکی وردوا پو رکا ا ےک کاک نا اور گلو تک
N ۳2 رک اس 7 و کر 4 عارب سا رہا کسر تا کا  

 ےہ ںیزر ر ا اپ اک تیس ہےاس کہ نر مت تایی کل | ےس کمر درا ںیروا کس ارپ سا تر ںی مدد کریم بم تم تم ےر تو
 ا لی[

paa 

 تاکسی کر اقررزالتن ک کم ۷ اس ا با اک لات 1
 ما ضم تک ۱ 8 ۱ و ناب ٹر لنک ا یس سا اھ شوکت لا ا سم تا ترس
 ررا ررر ی ام سوی کد 0 لڑکا ےک I بک ٹن نایت تی رام ےس ےک کیا ٠

 نک ور سل سس و سس سہ ۱
LSEلاک لپ یی یا ہقاہ ں1  

Aربا تي تسریع باهات  

 رگ یکے لانا تن تیل دہر تی ارت ی
 7 یت شن يا کت روتر ال طب

E rر اما ٹرک ا یا داتا کل لس شر سد هریک لی ۳ ۱ را 7 ۱  
 زر ین لک سا اریکسون ٹی ال: گر نر

 في رگ لو ی چپ صد تميز ی
 ندارم تالاب تیزر ان ییا ےک نی ول ترم ی در

YA:ازت یخ نکا تزيين تا کت ےک  
 4 "ےک لز بسا کر نت

1 
۷ 

 ؟بیسیرکحاا دلوسسر ییاعواصنو ۂ٤دمحٰ۔ میحیلا نمخربا نام 5
 ٤نیرب اصلإ ہلا تا امربصام میں بھ ذتوادغَهَت وعنا الو ےلل اھت ہللا لا
 مس اہ یر اردا اد ےر سن تالا را ےہ الا 7۸ 7 ۳ ۳ e e راز

  ransںیم کد4 ,۹



 ۲۸۷ ناس ےہ ںیہ

 ےس

 همس

 ۶ ےس اس کلام ےل رم الا کس مک رس تی

 :. ناو دخلا و شالا یاعاوساو ات ال و یت تلاو ڑبلا یلعارئواحتو
 . در نواعم یک شد زر دا جا رگ نزاع یک ہی ندا

e bo. 6 ۰1 ۰ 7  
 1 هستسمسل اسر موقل ا یدمیال یلدا ممم هناخ کنم م واور نمو

 | ۔ لک قا تفراعسر وا مس کن ا ےن برد ۔ سم اشرا ےس رک کو کت الاوم کک
 اس 2 ۳7
 ۱ ۳ اين تی نکن لات لاحت دلا ی نسب بنا یو

 فیر است اے سے ہر نر 1 ۲ مر و 2

 ۱ رمت یری شاک مک .
 7 رے ا و

 ۱ اب بس بست ساق ناب رہ کببح ج آ دعباکا

۱ 
1 

 لب هد راش آوے ںیم یکن زلافرط تا ہی ترقه 7
 | نم ستار شی ںی کت رم طبس
 | دا تب قلا تسکشب کک اش وا ارث عامر نسبتا
 بسیار ما شما ےک رر ےل و توال قس ارا
 یم س ک ےس ےہ ل رپ ٹال اس یب 1و روا قرار یه رع س اط اڑ

 ست ہے امام تی روا یقه کا دن توپ

 ار ہوم آی ص لوکس تطال صا ںیہن کرن ا ایگئاھجہرذ رکا ا ےک

 و يرد سا بسم رم کل ہر اڈے مز لیٹی لاس اجر دا ۔لرہ

 ا ےک بم ای اسکو نب ےس الاردا الا ےس اتر نہ ےک حک

 ےس الفوز ی م السا تعا چر یخی سلف سا ےس رار لا

 لمس کي تار حس باک کما نام رہ

 ۳ با هاب باراک اتسم نر 02

 ا ای کروا ٹکر وو جس دلکش زند تام نیر ما حیف
 ا ر ااماکق یترضر عقد لو لوک مسیر بلک سرد
 ٠ ارس ےک س ا مو دَر خو تموت رکن ا ےک کو اعییر کیک تارا

 : : س شلیک کم ۳ مارکت سالار ندا ےک ا

 هی بمان انا یک ںیم تالاح سیا لیکن السید اص سوا ا اف

 ۔ےررکں ام تان راں زاا یا اع

 ي کپ

1 

۹ 
7 

 1 7 مع و



 ۔ ےہ راہ ےس ےس را یر ر ا |
 لاا ی( ت امو ا ایش یدال ا ٹرع نک

 نماد کس ا سد لر رکن کنی يا لک ۸
 شپ کل “اما ۱ 7
 تکریم 2 ت الب یر 7 لرد ا . ےس ا ایکٹ عل ابتا اع 2
i ۱را ےس لا رم زاما شل داش یکم ھی اک ربا سیر طظ  ` 

 مفاد راس تب
 مهتاس| بلتجاف] یاسا ازم مهم نسحاف سال نسحا اذا - ناشر ط 1

 ہر تب ےس قلبت را ریش ںی ےہ کال کس نام گیل بہ
 ۱ ولاد قنا نا تایی رو مدد اوپرا يا اکر

 ریس یک نیو عکس ۰ ٦
2 

 ریل

 ۱ ۰ 1 بم :
 2 د یز ممه گیس مجد یک 7 ےیل لیپ ان کر کى اردا یا 72 رہ 72ص ھر عو e ۳ ۳ رد ريال 7 اکا یک نا سرت اعرس اول تست رفتہ واکس

 نیند ںاراتفردا ناتو نوا ںومسیک فی لپ ہن فر لا ت) لں راز یر ددا ءانآے سل 7 ۳ WA َ r 7 22 ي "ا 2 رم ۳ ۱
 نر حالصا بر ایگت شامر رک ا ر ےک زا کا بکں ود یو لر یک ٹر را يا 1
 او تيم تر ٹری مدد ایک اطہر تیکت ایا گستر. تیز | ارور کروا ید ترک سا ایا باسی ےک نکل از یک ۱

AES DEےس ارب رعد ےک ع رکی تلف برد ور تراس ترمه مپ سار ار اک اه جات /  
1 

 ی 7 1
 سو ام لب 1

7 

 و اگر رب یگش روت لم باک گا تراس ری کا 7 ۱
 س 1

 سس سس

 یک سر زکر کد ولد 2 2 pe تر لر ترج هراز بسحامص صحا مرا اع الرب تیک لس 5
 ماتم یلدا واو کں یا کس ا سیل میچ ترا الاد ہن ییا رر تین ب الح ا العلا سی ےس فی
 و میر نم ردات کی وم بسا امام فن خر

 ےس چ مہ ےےسس سج

ml 
 ہا

 ےس ےس ۔۔ےجت تک ۱

Narot rans 



 ۰ طط
 7 لر چ 2 را :

 دلا خس PAR نالے

 | رقم کت تے ہول متصل رای کالا ا9۲۰ تک۹ ناما مصر 1ے انس

 رر چور شف بس اردو را لر پی زر رک حامد رخ

2l,5م 5 ور مرام ۳ ۱ ٤ رد  

 1 ۳ تے ہہ یر ایل تر ص یی راجہ شیر ا ہرکامے ایگ اش اب چ الطب ۔ کارکن رواں یم ںیم تم س

 آے مرت رس یکم ها اب س درک تیم ان افر رور یر اصن تی آر ٹی اعر را ت حم

 : ۳ ۶ 7 ۰ 2 ۰ 1 ر

 | ےل سو تیر سین یک یھی سوئی ش پوپ سالا ا ےس دواں و کی الع ں رکا
 7 و E ۶ و2 ۱ ۲ 1 رب

 : 4 ا کل موم باس یر اصلا رم ےس اد تمسار رک غرافےےس سلیم فلم

 ا تک و
 ںرہ| امن یک الت کام را“ے نوید مر ٹرک وا اینپ یل کیم یک

 مو ترحل اد سیم کیلا بسسح- لم لاو ےس 9

 تے اف ترام ںیہ سما

 تي ایت شرک
 ۲ رایردا تع. اف تمامعردا تلُڈ ےن لازم

 هه بحال روش هم بارش ناد وک کر درک سس و ا

 و ی ات سقف لمس ا ۔ےہ تربط ”
 اح اپ ترس پی تلای ہنر تمایل شا ۓ ںی لم ۱

 جر تست ککے تیپ ماه اپ نایک اتم شرکت کا مس پست
 سام لگو برس کک یر بلبل رم ۱

 زر توش لاو ےک نا ۔ 2وہ سس ہیر کسر و تما سا ددا شا :

 ۲ بو ب لا اسکن ادا هل ںی ار ئی اہ یال

 5 ۳ تند شب طررب
 ۱ هم ںیہ ں عو اید د سا ته ںیم ببحی ان یالامنرل ا تو

 ۲ داستانی نکرد شکم لر ادا نسیم ںی یا لک

 ۱۱ سے سہ رک ساددا اع بایت بک بس
 ام ۴ ۳۹ ۲ ا ۔اڑہہٹارزلئ را

 بم ن تیک گن یخ رر - وبا دوا ت اسپم ا

 َُ لر روپ کل صاع نو زا کس ورق سند ھی ناز یو ی یتش

 تی ر پیا اپ ی ا نو
 bee ہی ي ما و هه 2 4 7

 رک اذان کن راو بہم ار دا بیس یہا عسل سم



 ها خش 4 نس
 رپ تای تردا ل تیالسا لگ مانا می رب یز کپ ےس رک ادا تن کف اے ما سز نکلا کاایک عا عی سا ےل کو ا تیکت تکا گر هد کراتے کاج ہری مرد ندا ت یاد تیک کک ہژ یم ناددا ںید رک شو را تراس ی پا ددا لدور إس ےسس وفد لساےک بس پا ت0 امیر نرپ گرد یک زنی ریاض رام سہ ۳ 4 ۳ ار ون  ثرورگ 2 یری السا ساک بسر 21 هل سل ورڈ یل دروس ےک ید ۸ 1

 ۂ رک ٠ 7 رسما سام را لات ینا یب کلا ےک ام تیمی تام اض ا رب کر رر رے ل صا دادا یک قبلہ تنام د سل پت کں زی ب نا ۔ ںی امہ یر ۔ ںیم یہ لاس جک شناس نزم بب بس دوری ۱ 2 رہنا اس بیم گم اباد آتی کر شیب ناسھدنم ها نان یوکس نرلوکسا بنا و سا عیسی گند 7 نوپ در ندا تیز اوج ۔ںی ںی سا مکس یوں ہا“ ور 80 ۱ ےب مگ یم ء۱۸ ںی طر ااا ورت دون ےس سا یی تم. ےس رف ےل مر دنا تناسب ات ناز را تیک يزد

۳۳ 

 هپ لاپ ارا یر در لب

 بلا ںیم کار سن اورم سراب ٢مر
 با یر اسار اروا ےل يما رعاة ترا حر اف ےس 9212 سالسا ىپ و ےسس ھا ۱ ۱ ۱
1 

 ت خر 7 1 رم ر
۱ 

/ 

 J الم / سد ا تام می رو ےن تا لا ےک یا ءا ایہ ٍس یی ربالصا ےب سک روا بصح امرا رم باما تینا ا ر اس یی لک ڑ بساس یاد ماتریس عال ےہ رت تیم ا ےک بس اس لاڈ از راف یاب 1
 ۳ 4 را ر املا راز ے نس هد از السا ےئالم و الا ا کاایک ریپ تر لپ 0 تک اپ 0

7 
 4 و

 ںی کرد جم اس تر لس آے لک سس 7

 ق

 د

1 
۵ 

NAGS RA 

SS 



 » رم ۳ 71 3 ¢ ٦ہ

 ۰ِ 7 اروا پا
 ٰ : یک لالا جب ۹۰ ۾ ۰ « روا. وز لر بر تا

 ر دز سا اف داپ تسر عر طر ر رل حاصلا تیبا فيلم ہن ٹسزذص 4

 ١ کک ترک روات ماحالطصا یی ا سکت فو یم ےک کر دور سم زوور ہور بسا

 ر باحر ےک ات یم یاد ہد رو تے قفس اثر

 ۔ںیھگ اف ری ٢٦/۸ منع بت ینا العا ا "حا لایا کل مو ہوم بسا شام

 تل ته رخت لاو الا سم یک تب سم

 بسه وا ےیل لانا یا ,AI نک رزسالع یز و

 سم میس صادر تسال روا نط ےس شک

DASE LIS 7۔ےہ  

 ۴ ےک وارد تک تا ےک تار املا هک رو

 2 رقم لکه

 - نت ت و و لار کل مک ر

j۱ و ےک از ےس با نم سا  

 ' اطار ددد چ عش ناراحت 7
7 ۱ 

 بم" تاب اےس نگ نادر ی کی سل ات یک

 ہہ عاد منہ ۱

 ی هات بشم لاتا ۳ اما« ی ند :پ کن وا هرز 7

 ۱ ےک ں وبلا ردا ندا لو وادا ں یاد یی یلدا با ار گد زا ےس

 1 لہ پک یتا ی کن گیل زد لا

 ٹا گی i نیک اپ
 1 نیا ی هوس ترا ی ارور

 < فولکس »سا یز مم رخ یم یک شک ےس ےک

 ۲ دوار ےس س لوکی ررا ر قو سلبا ی زار 7م 7

 8 ہوا ےس SE TAT LAN 2 اک

 7 تات کت الاردا اش تیم اقا هک تر نام

۲ 
۱ 

1 



 ۱ ےہ ےک کس بیم ےہ کے اس کس شنکر کم

 ۴۹۱ ناب نیا
01 

1 
0 

0 

۱ ۱ 

 ےک

2-3 :5 

 0 بت تملا کک ساات الام سک ہو ار سر تی ںی لد
 قیام ]تستر کمال کہ ودل دانا یک اد
 یزاہ ید سا رس کیا کتاب اک کت یک
 2 کی تسکین نوع ںی
 رک تي گں یر شری یں نکل از سیلی ری لرد
 بسه اما بسن اپ کالا اردو اط ی ی ذ چپ
 ٠ تاس ار ناک رہ نیم آد ا لرو بب ل بکس
 یل رک ٹنل ییا بیم مکس با اتم ہذا پک ما
 NE جم ےڑڈرڈ ہن ی رک ےس نا سرودی م یت زر لاشکه س یر ودع هدددا
 77 زرا سکس رم ی مک کی تاد ےس رش ارے رک وک و
 لی سہ سب مارک ا انگووامےں یف ب ہجر قميءانآل در ا اس ل یکسال رک ںی تالاس کید ردا سم
 ہہ ایل کن رک امن نانا لگ ت سکن ب تال انت یخ چناب تالف ےک نا
 ےک لاس ازا لے یس کک ں یہا بابا دا ںرگظیرل۔ںہ کرارا سک

- 01-12 

 رم مر یس ےہ

 ںی ں زد د شان 3 لا کس مک ب الع نر تر ساوه مد
 لکل شی را تن لاد ضایع( راک
 ۱ را تال انب یدک لال ئ ہک ارد اےک کل مربی 1 رسد مس

 .o ار 0 دامت ں ر
 ر د اک تام | ےس ب ےک نالہ رک رگ

 رد مت نان ۲گیا« لںزود ۱ بسا یی ےک ود كا
 ٠ں د اسر اتما لڑ زرد شرور زی مک یک لا ادا سر
 نر رس شا ےہ تاعےپ کے سا جم ںیم کافر ںیم رس نا
 ےگ نیل لا

 ( ۷ا او عملا | ماسک شم ر

 ) اشیا ر <

 ۱ ۱ ےس



 ا e نوک

 1 هستن
 ان ی دن خش لار نا ےس روم بحسدںیح یل ء0

 1 .ںیمےئ یل کن ناراض سار باپ ا ہے رات تہ ںی جی

 ےک اا رگی ین کر کہ او: كرر . نال مو م م۸ اس لا دوت تیز

 نر »بش ارز ایکن د هد قم ےک رو باپ ٹری یب
 ۱ لر اتکا لہ ا۲ ام کیا الا نامر م ۔ےئ رپ ں داود ب هرمز ام

 نار استر زار کم زر لک دور باس یر
AFF 7مد زد یار ےہ ناور ےس لب یر شوپ و۰  

 سس تب چلی لس
 مآ دژ تسرد عب با مو تالا یکن ا ر برشا عا او تب سنہ شف

 NIE از 7 بد کک ارا را یک

 2 ترا ہو دا آں اہ ٹک ناک کر و صدر

 داد رند رای دارا ےس لا سو و

 7 ا سرو ےل سا سیر مو ارو ےس او یه رض تک

 اسم 7 مے تک سرت تا ےس اشتر تام

 و يا سیا یس اب تر ہانی کی TA اد تست انس راد ےس نا

 بس لعل مز ترنم تب کر ٹویٹ ریشه تن اکر رد پا
 لا ناس فیکس از صاف رہ یت یھ ست فیش
 شرور ت سارو شش دوا ےل تر کس ار 7 7 13 بلے شم ریس

 کومک یا کر هو پت ساک تے ترد ےک رپ سویت ااا هد اپ
 عجل اع ی راعی بر لار وا ا ارام -یسو استادی ترور آت سسامترو تش

 تباشر لہ ام گا اد عر رر او کک یر روا یک

 : AIOE 9 وک رت مر و یہ ست ۰

 NLS ۹ نر شک کیش و

 ری ی طا کیا 7 ًر ماما  لىروا تشراق یک

 ریل عالم ھو سس۹ IIIS میم مو کر الع

 لون ترام ر اور سرہ 9۳۰ ۱



 ۳۹۳ دا سیب لب
 “'نہلا خش

 اي مر ر تام ای کلا چو ںی راک سک س ارپ ےس ترآ اراعا ےک س جاتو و دلما کس با تگ لو ےس کمزور کا وہ رو لہ ضا مع سس شکرفسا

IS SL
 

 0 | مگ لا لکل تم تیام 1 رک برس ۱۳۲۹تا ی د رہا ککے تا ۱ برادا ت یبا تن ار لو ےھت دک یر یرض یت ت لام ۱ قوس کرے کرہ اپ دا ۔اھ 1 منع کا س ن سا غیادقرا یارب ابا یر دما بم ترش ۱ شوم کسر سم کف نکنم ہوم رہ تر نک بش یک مر یک الٹ اس رو بخا شام ےھت او یکتا رس زہ آت یلعت سب شنای سکه کب یھ
 قم اذ یم ام گے بل ےلآب ااف نام نیثرلا ىلا هجرت ی ایٹ دلا نع
 مین حر نم: یر دش وررا لت ام ےس تیل صلہ 27 دخل ساک ید تانک ست لک تیتر لک بسدس یبہ ۱ ںی یش 9 2 گلشن 7 الت سد روا اسیر لب اےک کت ع ےن ترم ل 7 اف روس ایگ وشام بصاص سلامی دارم سر تم تک ڈس یے ار ےس و لب ار وا شود 2 و ںیم ۱ ۱ رسم بحاصڑلا تی اغک غم یر یکے ےس دلا نا ایکو اک نرزامآک ٘ میت تاس الا ڑلا ےہ ارا ال سا ۔ےئاس یکے نکے رم با میر لت العا روا اتبرایہ نال کک چرت رےہ ہبوکس س ۱ میریم فو لت یک ۔ تر( رک لا بحاص للجار مرک و تام و ۱ : ۱ شش زا ڈلا تر ۳ ےسنزارآ یت ات زر کپ مان ریا باور انس ا ےس ترتسيم تلا و اکے لنت ےس کٹی

 ےس سر

 مم

 وصدر

u0 م N 



 سو Pq دم نام

 منیر ا تک 21 ام تی رض

 دز بوس تم ط ےشوجحار هیل ۳۷۸ هل Uf قاپ اس ےےس

 1 ( گلی جام ١

 2 ا تستر رو زی یه

 1 انت تیز تب جی دن تا یگ یا: یک ۱

 ِ بلا نت انوار تب

 سہ تو افت بسا ڈا ۔ ہت کا 93 لتا لزنہلۓ کرا

 ب 7 سا دا بابا هات تب تار یت بکس ان ٹا یر درا 11 رس ےہ رم

 4 ا زر کت رتا اا ےس آں لن نکا قلب روا ساکن اس اشسا

 ا لپ کیس یی ا ارے ملا ر ا یر سود شر ۱

 تب ید ضر یوی
 ؛ لام اس

 7 اصلاح تان لی لا تو ا "لص ی رض سہ ےک یوم بسا ڈاٹ 3 "رو

 ۱ ۶ زر ایر تر ٹز مت تا کل ردوا تا فلا ہوم بحال ےک :

 0 نس اتا تم 7 تا وا اب لی مم يا سا یدک بام

 1 ںی لہ تر تر ر دیروز ےس ہرا ےس تاب یک حا 0

 و 7 سری انا تو

 حوا کالا حب اتردد یا 1۷ اب دیو کد تازہ ےہ رک بسا

 .e یوم سین الا 74

 قد رک یزوح “کی ع یب ی ےس ار کب محال که ارب مرلعمرکر یگ که رہ نا کپ حاص لی ارس. ہل

 ۳ ںی تالگفمور یا ےس بسا تیک موکت لع لات حر بصاص للا لد ه.ش

 ۳ ت ةر سا گرگ شد ںیم ہباقت ےک نام ہک ود اه نسخ یب ےب سس ین پس دیا ےل تہ

 2 اتا ےئالدص یہ اکر ددا هو گولے :نٹاز شو فنشخ ترکی زاس ات ےس يلعڑلا نفیس

 ۳ لاتا اکے رک کر ثا لاو سالی رو هزاز کک کس يب لا نرمال ارور ی . سنتر زی

 ۲ اک رم ےب له اج قش کشا یک نیر ازیضردا
1 ۱ 

 ۔ قد دب ههحص گو ہيشاخ ےاگ



 “شاو ۱ ۲۳۹۶٢ . ۱ تو و یک زن ط ۱

 را E و یا لا ےل ںد تنا ںؤژالص ہر ٹالد ا ٢ 1 سلب سد الفار ا

 وز ترور باس یھ ورگءےرہ یس فان سهام گو پک بمان
 ۳ شیبہ ۔ےڑررابُط 12 هل 2 4 ايا یے کیش اٹ زام لت ےب رلمارد الا 27 ۰ً.
 کا 1 ازین اس مک تم کراں ناله اس کس یا 1 بحای و یک سال روت سد ا

 رک کب شمس خون ل۔ کى ےس تع لا تو گل رت ہى[ نمک ۲
 لر ات رھی گو ےس گز لکی او رسم قیرسدرگںإد اپات اڑا
 ۶ 0 ی ےس اک و ات رفتار را نقی یار تن شو تاب علاج ایما

 1 اھ ھچ 7 ی ۳7 4 7 5 7ٹ ۳ ار هک شی ار اه بم رک ےس دب کے زاد اد ردا سات صو سما ند راز 2 4 ا بس تیم سا ات سر رو ترس دی

 ا لا رز گنوا ار ےس ی داو فردا دا کف سا ایگ |
 ٤ ۲ وس | رے .0

 یخ ۰ 72 وع ۱ 2 0 9 ۹ ّ 1 ایر الم تر یک س گرہ شل یت سن سه مک هاچ دلا یی

 (توحنض هتشذگص ہهیيح) 3

 انال وس رس ہٹاہز ے سوله د مے کس دنہلا خش ترزمح ۱

 : EES ھے دل اہ ےکآ ےس ےک اے واز امال رم ےصرصم هللا دبع

 ۰ تکه ترالاوم کرس فنر الط ک ےیلاع هسردم هکر نگاهت تیم ےسج 7

 ہک برم ره اجهو روا ھ2 رک ایتحا تگدتیلع ےس ںیئاع هسردم رب ےّلیرحت
 تم ےب ظ ےس

 تیم ادهل ۔ ۓاحایدر کک مئات ہیلاع هسر دم ےن د اڑ بیا ےس بل هک
 قا

 ترمح_ کاور جرلن ےک یجب تک ت ےک ربدح ملعج ےہ ترس ےگ

 نیسوجت مان اک حام ےتسد ےیفتترم الرع ریا اس لرش ات الرس ےت تموم عت

 اک ےل دح رھ زل ]اہ -اگرذعیی اےک دل ںیجم ےتمید ے ےب تی ۔ایک

 سار ھکے کہ ےل راح کل پڑھ ایت ے که اہ ےس تیرنمح دیگ مان
 تہ یر یو

 ت سست

 کسب رییّشروا ےرییس هکرخن) ےل کنم ےک هک یکم[ فالو ہصورع) ےس

 اک ران لا طے س یار ےک تاج ےگ ےھر رم ےلا ۔انراتا (اھ تاد

 - یکم ےلاصو الا میش کرک کک دات

۲ 

۱ : 1 0 : 1 

 اچ



 غ ۱ ۱ rau نا

 ارب گز میگی فد ا هانا ام ل 7 ےس بابو تالا و درگ اس حاجی

ADLورم 7 اک کیپ سم ند مولا ادا ےگ ام ہذا  

 می سام لری سر الرز کرد ادر وا بسم و ۳, 7 زرد ایم تص 1

 ہہ ہا تین تبیب یکم اات مال تی یر کا تو سنار ٹن بال

 تو تیتارإ جت رمت ساب یب 2
 1 برا هال ئاأرسو ۶-۵

 : اےس هژاورو مگس ار ںی رک سا رایو نر هد کت قو سنآس یاہو

 ۱ یک سیل تاتا ےہ شش رب کا لا ی راف بلا لاو تا ےک ےک ا ود یدک

 توا بحاص نت رم ایان کر 19 ازا ی مای همايش یاد شر رقم ےباز ات

 ۱ بط نر ١ یریلصارلا و 2222 رن ات تقرا تش اہ سي امہ زین داد او ےک

 یک مر رم ۰ اي را لاأدد ۃ احیای هنر تمل ۷ تسالاگ

 e RL او هراس می رفتیم هر رم 7ےک اع بانے

 o إ۷ے سزاوار یا بم لوک دا

 ۱ رتصار چکر ا کی بس

 بز ےس مت

 - یتربپآ هاضیاو فنع هللا تعحر دم ےخعجباب هيلا ااو هللا

 ۱ رب سیل هر با اہ لان سیم

 نانا ا تقی اد نرم

 زر “ئل صد 14 ارا لا لم اوب

 تا سرت ڈیڈ با سرب
 e ‘ ٤ ار ےک از

 'ٴٰ سے نک ںی الف غا ا

 ےس لای, و7 رز نی نص
 : اگ ہں ںیہ ام ۱

 « سو اکر ق رکے ستی ارلأ زم

 قارا لرم لایت ےک



 ی منو جت رم لازف ۰ یا ۱
 ۔ ر ےک اتر دم ترس اقای مد

 Z1 اسس نا راک سرک
 رر مر اہک پر ےس لک ےس قم هادا شن دز مد شمع ۱ 2 و ھر او و

 تے 7 و تیزمکن وہ اگر حلم سی قو
 7 تن مر رو Af تار ےل یا fe ضد ایک ای ےک ںی ای آر گم دارا اک او ےے ۰ ۱ نرگس راع راد زر گرل اسد کت نمک ساک بگی تماس ۲ 1 : م یس ار رپ رم 2 یا 7 ا س رولو رم روا ایسی ورما ند ےہ لس هی ےل لان تر ل ر م یم رپ ۱ ١
 اب بست یا یی ارم نر اتے لہ ورق هک او گاه تب لا 7

 تن افر ںیہ تر يزمآ کی شی اس اساس اس ات
 ےک کروا ہار کادر کک ززز سس نا تي در امن ید ادا سا. ےس اں رس ۱ مد بر رتل سم ناد کردین تول ا ںی 7س کک ۳ َ ر ۳ ۱ ۳ م 3 یی ۳ روا روس حا ۳ را و بسا رر زمان 4 ۳ ۱ تیس اکر فن اب پے کرس ۲ 1 ےرک سادام تست ۱

1 

ٰ ۱ 

۱ 

۱ ۱ ۱ 
f ۱ ۱هرس اے سد پا  

۱ 

7 2 
1 
3 
9 j. 

 :ںیناورتلآں بطن, ا) امت

 ر اطا یاسای ذا ےئام ید لا تورم دستور واعر کت اند سا یب ا ۲
 سپری دادا را تنا زره ی ل اہل بعقب رهب رک سات تنے مقام. سرچ نما چاک ہیک ت ساد و سرک ریشم تک مدارس خس تک ۱

ug ۱7 ۳ سي تفاهم زا یارک س ںیہ نجس اج ںیم سس گلو دام ا یہ 9 : ۱ ۱ 7 ۲ لر نیت سا امت انب ماعا راب سنا مس هر ہل تشچ ںیم نال ب اود تال  

 ۱ عسر باحار ودر 7 ی ما ترس 2 ڑی را تال راے انا آرد یا هر
 یک میلاد ین گیر ناشرکب هاب ضد هک نی 7

 کوک ش شش وک وا قر قند اھم تگ اس لا مرا یت ناف ہم ملارد رت بتات بساص لیلا بیعت ارم تیکت یی ںیہ را رز ۱
 مل بحاص ارام تہ تماس یر وکیل. ناشی ب تد سار خرم ۔ ےک تمام ۱ |
 تمام ےک رباع لاس کر ,I ےک اس رزم یدک چاه ۱

 م0 املا ام اٹ ۱ ۴ 7 ی 2

 و

 ٠ ےک ۱
  ranmaںیم کد4 ,۹
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رشم یر کسس ہا ارم سیم سولہ کک لیگ کا
 -ج کت تش یت ل اسد داال 

 سم یک ا تسال یہ کردا ترس لامر ریا ےس یر یم تنا

 ڈا ہا م نام يک ALLEL رک تک سرش وس

 | فو و سیب ل ںی دلا تب يا يک

Ress اط
 0 

 ل و نل ںیہ لا کس تای رہ تربل یاس

 مل رس ںی کت وترا وخل سوت

 0۳ ےہ فذ کیک انس نامور زر رہو زگ

 ی بو کلم اک یو هم تو وم لات کا ہک
 : تسمه ربانی ر سلم هر اوز یی

 همکار کی NLL سا 70

 ما لا پوکت ر اپ لابی ررر
 حل زیر 7 لز اورلا اع
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 امی بان شا ع ر یکام ار ث اح ھی

 یس
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 بازم < 44 ۱ نالی ۳
 زوم ی تدغو شپ رک ادد امش ۱ 72/5 راو

 ت 2 کا اره اره یر جم سم
 ۳ رفت در ر اروا طلسم ای یس
 7 تک بارک ہٍ عل “مع اتم کم
 ۲ DAK ر دار هوس تلعو ب رک

 را ا رو شھر راک ا لغ تم مس اص
 رخ عااد ورا کرک ضم ن جبر
 اص رو لر و کلا قیا لر دار اس
 2 را e رس اھ ا لک

 تو میا مچ ایت عو مع روز یھ ہم رہ
 سری قدم نیز پر ںی

 ٰ ا تر پس کک اسم راد
 ۱ oy 22ص
 اچ رب بلت بک 2

 ے مرنا ا تاج ج ن تیپ دی جت رم رج چ ج چ چیت

 مم رک 2

 ح.
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ا درر زر ارق ام
 e د یک ل

 ی تو لس و تک 2 ته
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 رم سد مپ نت ھے ضس

 لی گز یے سس 7
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 ٹک ےس ایم |

 بلا 7 ر

 یی ضص LC یا
 مردم ین ورید ر سار دا ل ۱ دوم ا بہ ےس یو وی یی سس
 ندر دا کری ر حی راب ام رر رصد در ۱

 یوم نو سیر ام قرن شرک
 رد( تیم بص نار درت تی باز نر ےس
 ص23 سہ اتم رور ر لیس

 یر وي آیا لر س لرل ل
 رک رر ملکی ک مح یی رر جاکر رض چ

 تر رب انبار رسو یر تند

 یک تم ایس میک تم کر هم و
 مزد طب تک اب ہک مس نس تر تم

 قر صد س تسر ؛ ۱
 نرم م)

 تر رد



 اے سبب

 تایر
(fw 

 هلاک می

 تافون

 یے وے ے و ا لطا ترم روم

 لو تورتم الا تک
 درون عرب رو ہک نب

 ما مس داب رک سک یب.

 هوش ا اہ ئاو م

 لورا لپ
 روک ماتم رد پس 27

 سلم غ 7

 نمی میرم
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 اراد رد ثسو ریا ف راو ۳17 شر

 مفت رو شام
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 7 7 -ج 9 : 2 72 تپ ےک

 "00 226 ان نر کا ر۰س و ور

 ۱ لوک ضم ت7 را

 رک تنا ین تن تک سک
 در هر سس

 1 5 ۳ | بس و تک کک

 عت کرار ار | - صر رع



 ته اراک
 شرت

 یر نوک تمسخر یر ام تا ناول ترس 1
 ماس مه سد ریو بس اگ ترکی پی ماکت یت کت سا ایسا

 زاب ےب ےس ابا لرد منو و اوز کی عملا ۔ لو مابا کتیا ںی م

 لودر خار دا لو ور سن بس نا ںی فا لو ترغل لاو 21 ا دک 2

 < لوازم رر تار یھی

 رول لا رم. لعن روا لب یعأبیحاعز۔ٹقلحاصت روا نون تمارا ب حام ل ۱ ۱

 مرگ تام اک نفوس اےس ںوتود ےنپ و ار ترکی لپ اک کمو

 ED ےک ذکی نو او
 و + زور ہر 7/3 رود ےک لنا

 ںی چک ککے را لا ہا سا شاسی وہا اردا ےس یسک

 ۔وہ ٹر وا یب یف او ٣ ل ود تیم یوکے س تا تے کسب اف 1

 تب کا رے اما ےک ںوننود ےن روا لیا ماا ویل ےس پس

 با سد آہ اف از اب انیلرا نک گیل ڈاوخ ٹری یہ ندب ہا ےےا ناپید

 کور از انھی و وا انا لیون و ی داشت هات کی کی ایپ
 "9 یاس

 نر رگ و عشق ےب اتا تا اک ا ب

 هس وان 7 الرو ا بس هو تا عابر چرم یا 7

 نامی ورب هد نا متر رگ شم



 ۱ سج تیکت شر لو ٠ نایب یھ

 لات
 لوٹنا وہ میر لوگ ورم اش کر ینگ تر ن اروا

 . نل ی ربا سد 7 تسرد ارد ی یر تیا مع سو ناپ |

 ۔ڑطایمرو رو - هر اش سر لوز وکی بم. لی را بار ریٹس اپ رنو ہوں ہر ۔ رار

 سرکوب سن کن ۔ ےسوہ سرما روا ےناش۔ تشوگر رد یر تاک 7
 او تمہ نا یکں وقع یتا تسب لومتسد تست ندرگ ےئوہ
 - نانا وہ یھی را یک اب یف تا نایت

 لیتا وا فاقف و کن ۔ ار مکس تل لپ کرم ٠
 : تب ترداع یورو بکر تقو سا. سام تل لإ

 | اتام یک سڑک اب ےس یی مریم السا فو سرت
 اے. : دال نیس ین ردا ماس ہیکل اب کک ایر کک

 لایا او کب رز. سبد زرت سہ لاپ 7 ٦

 هیلاری اظ نیک یاد اھت ویک ارطرورت یم | لای
 فرز ہیرے ٹر ان. ےگ ور واتس . در ہٹ رٹ قت ےن

 1 و تاج لاعڈد ل اپر اواھگو ے٠ا ںی دیار سا ناز گزر وا ار

 ۱ لر او لاف تساوی ی ريال تا

 ۱ زور

 ول ےل را تو تور رسا سس هست

 روا یی تیار تساوی مر وا یٹکیت دز ہی

 درام کتاب پست حرف قل ار ژل
 ا ادارا مالدار مالدار رنگ

 ۱ : اد تله عرس یوم انت ترا ید عر
 ٠ یدل یی زر ےک لاتا ہلافا

 ات لپ اور ملی( باش
a 

 اش یان ے ہیرو مارو اے ارتا ر ر



 ربات یال ۱ "ا

 تر ی رو تست دا ہک ار گوری ان ب قت رد رس ا تنور ےسزہو ا

 Ûy 2 کړ طب تیر 3 ور U ES ترار نا اورا اقا

 دام بگاردا تب ترور رزم تا ےک ےہ سرب تسوم ےگ تا و سا ےس
 ریہ فعال ایت او لات ار دا سا خا ار
 ان انا 00 لذا ےک ترش رم ہن  زمنرو سم

 حضر سا سا یس نا ین کی ٹیکس اول تا دا رب مي ارت ٹو

 ۲ ںیےتوہ کی ند ا ہی سلف یارک ۳7

 طنز سمی ےل ت ام تیر سہ ےب گا
 راد لاس وک تیس ترور وتر گا ۔ شکل تہ ذر نل یگ

 تو ہد رکےت هفت امر جاو نتا کرو ےک ےہ رسد تام چ

 ےس ابر ےک قتل اردا یارو ہر شایع تک تیر اوم یک سرد لس ما - لب یب

 وہ ر عاوز د تالو مرک تا ےس ےک وب امر سب... ل ورکر لر ن اخو ترام
 ۔ںیہ ےہ دہروا ےس وہ فن الا نیر کال تک

 تالاع بحری ےک اں یت یک سا ما مر
 یر روس لا ے بد تن ٹھہر ت یک کنون.

 : تب ن اکو

 ےس ناو اندک کر کرک ےک د رام ےک ےےنکہ اش "۾
 ھر تو }

 ۔ طاق ت اص

 برق مي پيج راي ب 5

f سک 

 ۔ ہت تب یار تس قلاط مرگ تک
 دستی مهد ا تیغ اد کو هر بس انت اض ۱

 عن وزیر ته رکا ار یب .
 رک ا و کز ترک اب ےدا ےک تالو رک تربیت ترشوا

 و قلت روپے ب ۳ EEA ےک ےک ومر سا لد .

 یر تلامد شون اج وہ ںوزوم یر خپ الور ک۔ یخی و د علت شو کر تا ۱
 پکار تیک تر فر و هضم واک اک یاب از سو

ا نیمی ته امیس ر
 0 اتگے وہ ہراظن اک ة

 تر

 سومرو ۷ تلا ټکول امم یایخمع ودام ور ےس
 ۔چ چی



 ال توش فا ۰ نم زد

 یار

 اه گل ست ۱
 27 سا توی 2 اپ تقرر آل از آرد ات ۱

 ها ات ےن اھت هد لاء بر تو رم ان اى زوا له ےہ تازا

ssiنے لاک لخنبصاصرذات نو, تاور اوش نایک ایم ر1 روش ںیم ین رم اص  

 رب اترتا ںیم ےس کے ندا بناکر ا وذات بدا لکھو رٹ )هاش تمار

 کس نا نا نا يا ام تب ےھت قوزا تے لات سام

 اےک سود اتنے یت رک ےل تیا ارما ی ورق یا ےس انن تادا کی نیا 277 جا
2۸2 

 ا هنري تنا ترکیب ےن پچ سیل ت یراعچر سدا ما یاش حر

 تن انا تسد هدر بکر ها باس رد کور بحا قا عن لاو ےک اور

 ات یت ت ہن ,NI تن آف یف اعروا ےن کا ا ےک دا دیتا کا ںیم یف هه ماکت ساری سیا 1

 کس وداوحاص نیا رکے ہ ي توشالھک ا ۷سے ترس اف باعی تسابقع| نیز . بس تحت سم

 ا زز داں یتان'+ل/(ے تام ازم تیر ره فا سرد گڑ یس رک یحالص

 1 ا ایش ےک یح اص چ چو اکی ورم ترم ار کا اروا و ادراک سارا اھاب مار میرم

 re رر کہ راذگاک روا اگے کے تس لایک وهم مش لر اڑ کے کی کرو ہد ےس ایر و کے

 د کب کوم یک اص ایم | اف دوا اا آل جور مسا ید لا ےرادل وس کمی ںی شر

 22 ا یب ئن بشم کنگره گن ساب سا لاو ےک رک کاخ لاک

 لم تیام ترضحدایز ی موم بحاص ییا 11 عد یی یاش ع ار روا ےہ تس ا ها کاب نر

 ام ےہ رو 1 ای اک ا ےن سادس داب یم کب جیا ور

 ها اج ےس دریل کا اے عاشو ل اےررمو ورو ]مبل ےب ےس کس گرلز یم ےہ ان ال ےس

 1 . اوج ام ولر ثار ےس سیم یک هدا تالار رگ ا

 o سس ی تيل بعام کا | یب هج اب هرلاد کت سالار ت رح



 ۳۴4 ا ۱ ہر .:
 ۔ ےس زیر نی وصف باهات ملط فاع رو یت ین ازاین ہاشانالو لم ےس گز باو زاروا اوز اش انار ی داف ےک دد ایما لٹ تب امت (ےک رطح ۱ 7 یر ضیا ےیل رب ۳ کوم اوہ لاع اکے ےس یس ات اس | ےس ےہ وفروش انہی یب کا 0 هر ایت رز ار نخوا رات تاتا نا اشد لا تست روگ ل+ایفق لیس زنا شرکت سارد یک کر سو ہک ام تر ٹینا کم ی اٹ لای کہا یت کیس ہد ےس یم یا بصاص یکم نا ےرزومےس قر ےن بھ کن لات لام ت سہ زس محسوس مک رمح تنش

 ۔ےہ ماند اتر ایزروار ومن ےس مان اش رو "سا نیم تست هل اک اب وک اع لا 71 2 ہے یہ وک رکے سی کب ےس کو وم يا تا ثواب ھا و ماس: رز رنو دڑاکے رک مرہ ن اتسددنمداب ی ہک رکو ار لاد ےک ب ول اترتا وال اش تیر بمب ییا چندان لب ینا اد ہنس وا ی یالدا کن لاک هاش خر *نیبلا بام ن ادد یک رتب کس دتا تیز

 ر 7 مراد ا رتس ادا ۱
 ےب ےک ود مووو ال ابددا 1 |۶ تدالر لو لا یم ےک بابل خم ید تماار لب ترم گو ام مو نا اوز 7 اوم سامان ام راد نو سود اکو یون روا را ل ٤ راد رم ترا ہم اک ا گیر ریز زا گن ےکڑلود ےک س ازش ازم ایی 9 ۔ا یارب روا ست شرک ہی حات ظا وجم" آے یی رک مدت بک با لامر ہد کد یھب انت کلپ ا وا لس لادا ودا لايم دد یک وک رکے کلر کے بساط ماه گا ید شر وک یس ےن یس بامور پک تاو لر ا از یاس تن ای ا یک ال لغرف ام تند سر کر رک ام اشوک واک اص لسا رش عال ان اید یا ےس ہروشم دي روا 2 بو شان نم سج ج نم کی بد یر ہال یک ا“ دھو نیا ےد ہی رقاد تسال رر ای ام کت الاول ترص ت ہر ب ۰ 0 : شو ساک ۷ نوش لب ضا نادم اخ 7 ۱ ھ ۱

 وار



 مزا ل برش ان لو ۳ نارمل ے سا

 اتمام کرم یک ہہ یاداشت چک ای 2
 اس ٹریک ود ا یت تلف زارا پا ساره سا ےس اکا با 773 کم ا ےک ید قوت

 سوت اس بس ترم کنز آف عم ی واتس ےس یر لمس لاک ئ0" سم تستر
 تا کر رکے انک اھ یک مسم کے اززروا اگه زر ےہ راز ای دون فسا شد ےن وم مے رم

 ته لک میل تحاص لا عالم سنا کر ترم بنک یر
 ترم هر حا  ک را ارن اھت یاب با اگلا ےس یس سار سا سما

 ید نام کنی KC نعیم نکی می ہو یک ساروا ےل یوم انے کک ید از یسک رم عاد ا درت بیک

 تی سو ےس ام لکو طه نه اشک خ٥ا زا یھب یم نرایک
 بس مسیح اسکا کرس یخ تم رم ےک آٹ ولا ی ڈک لہ رز یم

 ار فور يا ی ھما ےس تار لم اٹ اک اکی اکی نا کیس رک سم وس ۷ یھ

 سکه پکا یکن شک یک... تنی سیم عکس ارکان تلاوت نیت
 ۲ اتار 2ر اس تبع زب تابماو تی بع ا هیچ بصاص نم

 2 تسب تنافس لیبل شر یک ساک شو ا ¥ ضش

 و سد ساید تاب لا و صا یم ےس ی ب اھت ا. ےل ےک دوسش ہرکس لر اف ےن

 | اتم صام مے او رگ ےرہ ایل | ےک ہاشوإ لکو پآ ںی یک اوہ کر ا یک

 ترطح ےن اخه بح امری ایم تنرطحر دارن ےک رس سبعا دراو اما کام ترص

 ٹسالا ترشح کب یر ماا دا سم هکر رکو رای داد لاتا هک

 یاست سم سوا اک بک ی ناک ےک یا ب طه سما بافی ںی

 2 ې دوخ تیر رکی شود نم هر ره رل وا یاسر 7 ددا رم ماش کاپی درم

 و ایا ےک ترحب ریل ترم کو ھ7 ہرن عار اس ےس سو نیا اسد مي پیج یا ےک نوش

 ۱ اسد سونا ےن شاو حدد برد ہر کور ی دریل ےس ںومم | راک نب ےس مور بام ماد نما

 نا ائ موج اے وارد ارگ نشر ی رو کار 7, ستر 97 نانو کام

 "طیب روح لاو شوی امن حی تضاد! ہلا اشنا

 ١ ۔ ارمان و تق بار
 0 اعدواں یھ سم ساز ادا کیس : ںی اد دنا کت لاک ترس

 نا تم کی سافروا باک رب کی رس بسا عن تورا | نوب ھر ا کان گپ اپ ماکس یول یوم

 ےک ادر ےک واصل کک ی ساز باجی باص ی کر ماد روم هی ساددا ںی
 ال
 ھ5

2 
4 
0 



 یر نیک تا ال ۱ # : ناس 2
 ۱ ۱ ہہ
 گه سو ام یم شال یم یک ب لائف یس از سرکار ا نار فا گے بحال ت عن ار یک
 ءےےہس 4 هژاربا کٹ دال یسا ےسں گن وند شیک ترا اف شو واب ت ےئال ککے ٹپ ا

 و نی کا سس ۱٠ر ک آت قد سا. یگ لا تاز ںی لطلس عررشرکر را ۲ 2 7 ۳ وس رس ۱ ۴ ۳ 1 لوٹا کلاس یاب روا سوم ل شاد ںیم سواد مولعلا اد ںی لاک دعت ڈر خا ید ہدابز ےس ںیہ ا۸رگل کب آت د ں ا
/ 

 ےن رپ قم ت سوز ےس ںوہانآر گہر کاخ کا س لو لم تر ںی کب اال اد ۰ نک ای 0
 و رک درام اراد ہسررم سردرد صر ورس سرت پول لوس ترک اق داش |: ال تیس لال
 نا تس رسم کر اھم با دا یہا تراس نور ہا ںیم نہ یہ کن ہد اچ
 رس رضا. یی رم طاس کئ ہہو انت کب لنز ہذا ا انہ یم ار لع ٭ سرد ۷نا ےس ہو کب یی ئاب یا
 کا اتنا تیس ہم اک مد وکی ماش یک اد تح uff درح ےس شی تہ ام لپ ی

 ۱ تگ ابت
 اش بل ےکی او روا ننه لف رہ سدت ی ودم ایس الوم تونی با

 هر شش رک یضح لارڈ حرب ساروا کت ساک تشکر پسرا سا سا ےن بعام تورا

 ۔ے وہ ورک یت ب اےس ن ادای
 ئی اس اہے تناطفو ترا سا تقالط اورام برف یکتا صاف عسل تز
 رب قاش لرد ںوم عمو من بک ںوہکت اب ںی کے تس کر لات اکت ساب نک اخت اس
 رک نادا آل کیسا ےس اےک تیلور آی کو انس سی وک ب جس یر پل ان ےس لام تا
 بام تلاش مت الوتس کا لایک ارتا ےک ت ہن امی
 ییا کک ترور ات ترحا نم نی رت ام الوم نیا لاس ارے اط لایا ج سیکسی کک ر ب ل
 ووا ترا ام ےس ےڑمکےہ ی اک ق سا ںی ولا نت ین کے تا دداع سد ںی
 دروغ ےس ود یوم یکس ا با ماہ لا یم ی اک بلاط ر ناز سا ھی وشام کے تک ای تر
 ا اتری ی و اک نیں بس ید باف اما ج 4 نو وا ےک نر وسر سا هال مرا ۱
 ان او ےس یاد ےئا ےل نوت سس تحت دا ےب الاد ےن ےن ا ام اے سما
 ین کرہ هک انس ذس رہ ترذص یک موردا لب تغ کب حام برق از الو تھم مان اتا ٹا ےک د
 ملقب لاغر ام فسا طاها سک ات ا تییبصا باس ےہ ی دذ راں وشکالانےےی رب اب یڑ کد ںی سا ت دد تاب لباس ارگ کا بام ید شا فسا و یت
 و f 2“ نرم ےن اند نی ےہ تماس عار سم ارام یاب ےگ رم کرو سکے ام اہ کدہ موسی ا تب ابر ما .ےیہاچ نو یس اسیلاروا آں یمن سنا ںی نم اس کس نا ےس سا ںیہرزم داتا تراک لا



 ےک و ۳۲

 ا مراسم
 والا لک تا

 پز سپه کے سه تن حس باور
 73 زر سس شا لاک ٹانک یک ںیم تر یک اما ناک کب ار لدا یابی د اکر اتتا یر

 هضم ایم اس سرد ول ےس ھی تال ساز ےہ تسمم تسوزو ساز لس

 ۱ ۵ رول تی گر راب ا
 ات ہا زدیم نا شرخ ا ازاز ےس یبا نر سازوں انسوک الاد ڑ یے ےل انت قم
 بم یدک ےن تعا اکا ےس تضاد

 ابتدا کک ٹاس بک زط یل اس انب ےس سرما
 لاا لاک اش رکا ںی مرد داتا لات قرمز
 ھا ای ناف م کیک ےک رک ہک رک وکرم تع ی آر یل وتا یت درک رد بک ےہ

 زا تمہ ز اد بل انس ں زرا ک ت رصد ےن برش اھ رف اہ دم ی کا لاک ت رک تم نذر بصاس

 3 ۳ ۱ یر اھل ٹاون کے ان داسپک

 اغلا دانے تر تل کن وای وم ددا تخیلی
 )دن نامدا اباد توا رفقا ماست

 ال امین افن مامی ٹی محاد ضز ناس یم و

 کیک یاں ی فش یس يا ینو مات الو ںی تک سے لی سش

 سک یو تعاشا توا ھی اک سوٹ الآ ےس یل لادا یہا جے زانی
 کناف يا شکر گنا ٹی یی اب ےس سات شش ںی بیس لات
 رتی مي ما... گرا تر پس
 3 ۳۷ ما تان زار یا نشین سرد رانا یسک و

 ا کتک یخ ات اج میاں وک کب ایک
 ۱ اہ را ار ںی الترم ےہ تعا یک لاد دوا داتا ےن ارب اط ےن ںولاوروٹ اس

 1 ہو ر کو ر غال فو مکس پ آں نکس ےک ا عت نیلے ناز

 21 ”× اما دف ات رطح کروز اکے راس محال الو ماہطکںیلرشقب سد رها

 ر سم ںیم ںدینئد وا پاس انکل ص امہ زب ان لام ےس تلفن کس رتا ترقی ا ایا

 سا همت فلفل زا شل ور نچ سر تارک اد ترص شما کسر
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 ژان تورم ۱ ردا 7

 ےک ر اما مو ادارات حالطا یک ا ےن انت ضحم ںیگےنوہ لای اپ سا یہ ریپ شب
 تب شاتہ "دیک 2 £1 رم ےک نیلا لنز سیا رگ از هدادا اک طلا ايد هدر تب یوسیم شا

 سس ۳ اےس هات و کے سرو اک دادا ےل ںی ت رع تاک رپ اشک نوا

 ی امر تایید تالرسو تیهضضح ابی یاں: ےس م ورم بسح از تیام ب حاس انی ر اہ ب انہ |
 ناب سنا تصب اردا۔ ایک وروں منا ترزه یلاو ےسو آو ارم کل ساس کھ اڑی ور re ےس تر نإ ےہ بیتا

 ها تیا کر بسی تره منا حیران یکہ دم سیل گیم سد ںیہن ڈو
 سس زن کاج تح اصرللاد ادما یا اد برم خر تانک ایل اسا ؟ ےک لی ےہ ا انس کج جا
 رام لاو با بحاصىاعترظقرپ تما سا یخ قو رکن وب ام کک لا کر کی ب هرس دارا

 ۲ س: نیو
 مردم ترا پر ار ابد یراق هما کس پکس ماهه تین را پر وزن
 همسان اکے ےس ادا رک حیدر بت لو اتکا شل ےک پ آت شوپ نکا
 لاب نوبت ےس کار ۔ ےس فک لال ہک آه نیا ہو بسد سام اہل صاغ ۷ن اردا ید تب

 ےہ آیہ دعد نار سود اسے اپ یاب کت ید گفت ےس وہم لم بلاط نسل
 ےہ رانی اظتنا توربین ککے ے تسر ورع یک اهداف ےس راز وم آه سفر ال وہم انی لورو لام
 کر اتان س لاکر ان) ےک تستر کی ادداےے ایڈ تیار یکے طاها ارت يکي
 ےک اپ لیلی ب سلو | ماغم ےک ن اکرم ےس ترام کن وی دا کد اط درد خم نایڈ دی یکس اکو
 ۱ ۱ ہے وک ۔ ےک ےس ار یی رو

 ھی کلک ںو یس ںیم ںیلرد نزلا د چ یک ہں یکی لاھ اک ال وا ےک ٹا یک با ٤ لاد
 ےک اما تش دایزووجں یم س ا ےس امر لوس یک د اتال ےن ناطے ک تا سا الاد تیز 8 لم

 ےس اتکا کس ا تقف یکے انٹر ہنر اا یم سا گے رکی سس ود کش ںی ارب نرخ مکر ا
 سرت یلس لم ماتر ی پدال کتا ال وصا یکی اک نا رعت ۲۱۰ کما ںیہن یم اہ ام اکو ےک راس اف کرک پس 7
 ہت نیم لار رکا هم وله عی اہ دد اچ تا اار اناما س اوت ںی امی نس روا ساب

 سه تین ساب لی حسب ید را وایمکس حلوا
 هر ہدر سا۔ںیم تکرار زی کليه بردی ید نفری اھ
 سس ام یک رقت روضخزا راز مایه اد بیم سزا تن می لر نکس
 نما باک لوس اد ورع رانج س اھو طا داتا ب لطم سا ےس و کس دار تاشو
 ےس ارز تا اس انت تر خارکس یا ترص ی کے س نورانی ریزی رد نشہ ۶ سادات

 ۰ مسن.
n۔چ مس  



 لم شاار ۳ 027

 تب رسما ےہ ہم کت رطیک سور روم یہ کرہ ٹا بار د کس سک
 کد یاران 2 الاف دنا ترس سام اب سد اسد لس یم عیش نیب ںی 1 برکه سس

 دي و سا لا یوم هر اتکا یر سان اهر ےس ہ۴ یک لس یم کز
 از یک( جد ۔ یز گیتس بیری (بد۔ یر هی ایام هکر ایم
 کا 1 داود تم کے ہر ۔ سیب اما جد تاب با ںی بہار روا نیب یی اطا یب

 می تبسم ہد لم را وک اب سل رضا ےنالاو ترشح بر ابرها ارضا ےہ رہن ےس دو
 تاسو ےس ای شرا تس اپ یک د رر ترس ا همت ب کی در کت سگ کپ ارق ےس دک

 تاجیک هشت( بیوه بنک کت اند تیاثتس رر
 هفت ردا تاک افعال | تحول لا تمدن تربح ی 7 ۳7

 1 ی ےس الکل کراں عدد یکے س وما هکر | ںیہ فنر صحن اکی
 : مزہ هر ےس قو ترا ہاکی اف کوئ اک ام اکر ازہ کہ ےر اے ماسلا ب رپ 2 سنا عد ساک

 سان تک قمه او یل تیں م باقا عام ےب تلامس ن اک ت ر ںی ان
EE 

 2 هما قو ےیا س زن ا تحب ج تد اش ون! ےس ر تری بردار تا ےس ترط یر دارو

 اما ران اح یی کیہ دیده تیذیکی ید کک رپ آن افکت الا و یا ۰

 | عمایملادیر های انتعنخنا مهدشبین ابات ےل

 ار تسانکو فلت اولو اعد ےس کار دوا ںیہ ےل ےس اد نا تراس توش ا سد فا تح

 8 فاش تمت ع ےک
 rst ےک ے از سبد پر م و اع ےک( ںییولدر رر کدر یر ای را عدا الوم ترضح ای

 رت اتٹلارپ ہک ج رسم لس تر خا ےک ےب سیاق الوم 4 ںوم اوم اسکی ا ےطر کت اڑ سوس

 بیک اان ا سارا تسمه لاذ تاد ک
 ٩ تم اون عالم توش کت رایز

 ا رو درک سا ںی یس نیہ پکن درک ت ہوم سا ےس تک سوت ار ںیم تلازم ےک
 7 !ںیہےئ سہ توش یکے داد یک( نی با اے دہ کر شقا دس را وک بع اسر امرا ناروا ید ادم 1

 < اب ے الم یل ا۶ا ہد نا کپ آے ںونمارکی ع تیتر ےل کلا لوا ۔ےاڑاڈ ےس کادر ساف رح

 لا ہیلپ ےس اتم رای وہم موم بحر وم اتا تک یتا کاش تردد
 تم اس ںیم یز کد ےہ زم اک اپ زمانی نیہ واک نج ی اھم“ کام یک لک

(qT 



 زا نت لم ن رشا اللا ۳۵ ۱ ۱ نالے ںی 1

 واتس تن شبا گی
 ترف سه ناتا ےس تبع سک رز زب نادر ںی ےس و کز ر رش ! رومال بح حاد نا سم انیس ۱

 ر اب تاحادس یوم 71 لوس تام الکل ند رب لپ سی ںیم ساد ۔ رل ار ےس تسروس گیر ام وزرا ےک سراب ام سرو ےس را

 بت وا رک رر اضتسا کی سوا ےہ د دد یل یی آس اکر رانا
 رر ان اکر کک رطح بس وم کام ایر کس بح استاد اربا ام تنتردا ملامت زی و اه ص سام

 : لدا سرد ےک تولد مرد زون ے تم سیون ب حاس پر وتو ام یک ها اکو یا
 ت یی بلاط ایڈ ےک آہ ا بوو کور گان ترا یش د انک حاسس یبام ترش

 رمان تر ورو درا مردن ےس ع ر قیم رت لے متن اہم خا ار اڑی ےن سا
 ےل شرط ارگ ےن د اشیا بنز ولاد ےک ل ارد ام نم ےک ت ار تا ۔ںی تادا م ساک ساند عمو
 سپر ترس ماورا ےس ا E ۶ جنت اسے چپ پت ابر ےل سا یت کت سس ارد یک تب تح اےس ی پا

 ردا هستی رم اسکنر یک ضر ناور نم الا ئی »عارف نت یخ ترق
 يا ترس تقو ےس نود ما بارم سولعم اس بسر | ٹال ہک انس لادن اس ےک یر خم
 اب بت کو نو 24 ایی درر 4-2 بس ۷ ےن ےئرکاپ رو توس شو تارک یل 41 اشو سم

 مرتساا تک -ل اف رپ عبد او 720۳ رب باش لات مس اید يا و ےس

 مات تر یل ابدوا ام یف يراد ا رب فتح ےن اد نار رس کل آے س تح تصح اص نوو ا

 اص ن دم اروا لاکر لورم هرکه ےن ازم زد نا شاد دانا کت ہنر اه افرا شا
 ےن ںوہ رب لمس سرا اع ہد ےس یر ےاز تا ی امج ںی نر رانا یش خم ترک انا تاب اخ کٹا
 الا سوکر ےک انکے یا سوشا ا اد باجےن پت ایا رک ےس گیر رگ ناشر تو
 ناروا ےہ ے ار ای ریت ےہ لا لک ی کس ںیم ۔ ںیہ تی سا یمن طظ الا عار هاذا تارا
 سیر ی ارم گرا بک دود يا * ےس ٹا کی تیام معا ی با ٠ .ےئارد کا 1

 ےس ےک ےس ترقد سا ےس توش اکرم ۔ےت تا رض زذ نام ےس ات ےن با رت ییا بورد مریخ سي
 ںیہن نگه کد ی( درود ںیم نیب ےک نا“ هتک ےئار اتے نام ےک پن سفاک ا تو ب
 لعاب ۰ام انا کیک سر سو ےک ا

 ا انارو یخ تو اکا دا ہدالمےک نا “ںیہ ےس اسد ےک ٹر ششم ابا کان دخ نانی
 ترا پیت هی رز ں وا وردا رس سات گپ صاع شب فهم بن بسم لر
 فلور ہی حل ہا س ںیم سوپ ات ےس الغادر ئ ترص: درد ساک ل دب بتا کد کت لل نا

 یک حج رہ بوک

۱ ۱ 

WU fji AN 



 ال تام هو مر نم
 سر بد و ۲ ۲ 27

 آه لر ٹل وا یا امد باس ۱ ہللا تیم رندا یاس لارد 2

 نإ تے پے ۱ و ےس رو و تب یا کانت ڈو آر وا اھم اکر

 اي یزید کت آه. واہ ولد ےس ترون ی کی راک حا ایر انو تیزر پل یا
 اردا تق ۔ایک مانتی یدو ورم اتتع اب لر اغا سل اخ ورکر اتے ےن نوشت کسا لہ ےک ت ممے

 سان راک اد غ وس س تسزمع زو ید سس اد کی یا بسا شست ٹا اےس س

 ا یک لو ترت ں یم |۲۹۹ پیتسدا | شور اب تص ٹو لا بوش ا طاش نیک )و زور دا یہ

 ورکر کوا ان انا پا 27 اعم تسد یک اس سب مات تکرار بتا شک کد

 هو سا الا لاو تبع دون ںیم باب جے بم الام تر يسرماطب دژ انو دال مانع وئود نا “سل

 ۱ یسک اسارت ت لام
LLیر ترک  

 اےک نوجز ام ےس ں ید ےن حاس ی اع ترحل تداعی شم تابان ناز بابک
 سعي اکانت ترس پلک بلاط اات یک عا ٹر
 “ء2512 یوکے رد

 ا عو درس یت عاش اک وفود بب لام شر
 93 دیس او لب ےک اف نیم ترا ان بیم یاد لاد نا او ترعح ع اوسلا وا مکه شا

 روڈ میرج اھ اکو کک هک سالاد پ آے سد یسک بکا اک

 ۱  اتش نوک دو ۽ لاچقبتںچضإ/ہتتاب طو
 تک هددا تن LK تہ ےس یا لس از اس بح اعیاع تر زنی نمک اس

 اف لو اد تہ ایر اے یارو یر IIS او رس ےس ل یک سہ

 را ہا کے مک دا تقوا قت عالیہ اف بوم ازم اسان ےہ ع ام ام تو
 ا زا کک لا تورم لرد هک وا عن امت ںی ل 1۳۰گ کوم و راس جام لہ سیم

 اتت ښو 2 يا ب تقو سدا 22 نا تکرار بلا تنا

 . ۰ وہ ںیم دایر کیپ تي ےک ےن وواو وا

 اد نم فن تام يا تب ید سس یت راگ لی
 موش ی یو نک اکبر ,I شرار یو | نشى تسر وا 11۳2
 اد بلو کله ممکن ےک 207 ۱ بت صد وو رم ار ع آد تشل اا
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 تست
 کب

 ۳٢۸۰٣
 نوٹ ںی

 یی

 یز ات ل رضا
 ٹنل ام لاش ابن وک 2ھ سش ےس ناک شب ا حج اکا حا اروا ناشتا

 امگا ےس لخت ا گاو زر کد ز ےک با تل ارعا نا 27 مپ گرام ۱
 لام ام اڑا ار اص هر ں آہ ات تی مان کال و کال بار گنا رو ماکت سہ نالا کرن نس ےن ےن: 2 او لو تا
 ا ااا لومو بہ اد نیب سر نیو ضا فی نم PIES ناخن نحو وا رسب ترس رش لت اما وش ین ۱
 نو طب کک ۶2 لاا 9 یاو تنور شممداشرا بس ےن سنا تون قم ها هم اکر ۷)۷ گم کا ۱
 ۱ دا گر طی ساب ے رر رتی فنا ایم ہک اراک سم منشا ناب r ہوش ےن بس راد قوت با لے رے ا
 ول تحاصیب مام ترحل اع بلخ ان لام قود وذ ب لم نک نم بر نکل مک ارزو دز اتریش

 دو رپ کا سر وک زا تراوح رگ رودسر ښی الاد ترم کس نمی نکے ی
 زا دست ے رو سارا تب سرا لام ولا آے از تا ہد تان ہن
 ا تا بی یس ات هر ا آنی طی زور و 6 تلل ورم بج ڈرہ نط ےب ےل ےرپ ترک ار اس جک یو کر ی
 ہو ا ب سوت ارس عن“ ۲ تان را تل ارزو ار 71 ۷ ۱

°“ 
١ 

 مو ےب ی یم ڪج
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 اتو او سر ےک نرود آج ہک ےک توما زبان تن عن قا ترس و
 او ےن وا بحال کس نا اکو شکل ےن سا تيم پا
 ید سای وہ دالدا تست نکے س ےس اک سرا ید دا از ےک ھور تی ات جرم
 لو ااو د ےس: یک رت تامی پیری تام دز ںیم ات ای ی وتی ا ناک ںی
 سس روس ایام تکا ؛ سرمایش و بن رمح ت لام ایک
 عر ن کروا ایک رو سا تالار هاله ےہ او اسلا 2 ناک ےہ سلام بات ا
 مرسی کاخ اد یه یکے ا ران کیا ےن پوش اف رب توقیر اپ يرانا
 هتل سل 7 ریپ اتنا ۷ك حوت تر تر ما وو اب | فی کیوا یس

 ۱ ےہ تلد هد یردام ماش ۶ ۱۷ رلسز شی سس یہ را سام کت
 ےن ےل ار گر پلے ایک فہ ھدآ کا هه شعب قد سان اکسس بح باس یا تیز
 تلاوت 2 26 + ناسور وشالایمویکه" "رس ی کر زنم یاس ےس رس سا
 2 امن جام انار لک اک مرسوم و تو سزنشاورس لو ےہ یھت رو esl تسل یھ سا

 2 نامش ها نیم ؟لرصتب پا منا ار عن نیک رسم
 سه ٹرک ن ش ساس ہی لاس الاب ترا ات



 ٠یم تی" ۱ ۳۸

 زا سر ےس ےس روا انا باشن یم تلاع ساک
 ای لر نر ےس نشت یہ ٹر بیعت

 ار باطلا اقشا ابادد اسیم یش
 ۱ ر اونو اوس د تسلا قشم قع دازنورازرٹسکر شام نم
 ۱ نام ےئوم هلو تک ناتو د ورز اوزاس نقش

 | مينى ےک اولا بسم ار ق اعم تسسن رسمی شب
aروم سرو سد و نم وہیل جم ارس رک عباس ۳ ۱  

 | اش مو غار ممد

 تے ے کر تح مخمل هارد دا تمل کس ت اک ر سا یر یک پ ا

 ٣ حنا دو مبل دوا یکی کل ق ےس هریاش تلاحود ۔ییفم تعا ےک نا نرم تیفیکود جور یک الا یل
 ارضا * ی وداب لاک و روا لش اشو رکا وک ئو یراس کاخ ات اچ ی رکا لابی ںی اش سا ؟تال اوری تیز بل چن
 باز لر تک روم بج عالطا یک ا ٭ ءان یک لف راس اس ےس ےگے نا ار نوسی کور ر لم

 اکر لا شرک آس اسان لا ی شفت یا تیلور پک
 سوسن" تب مه بکنم تي نل ںی یا ےس پب کک تاور ہے ارد
 کز تی || سای یو رر دال ودرید شاف یک ام ام قوت نا گا اا کر یا اردد ےس

 تک 4 بال تی دره یک روح اما نادا لل" "تل ایر ای امسآن یز مل ضا یکن الدو نی

1 

 هجم

 لپ ےراس قع ار یتیه لب ےس ع رع کیک کتی ما تم ن اید ناد
 ست ےک اد روک ل با کر اتنا ڈریکرواایڈوچ تک ےس میم سو و ایا لد

 ی اسیر ياد اس نیش ان تیام نو ۔اھت عار عو بیس
 : ۳ نگر رب فتا ےک لام یادت نرمی ما کام
 ' ےس ۔ء یکے ناز شیب اس رد AAS DDL به انس لام اا ایک

 ےک کت ید سک ڈرو ایدرگ الاف نع

 اش یو قوم روا سی ورک 2 “ود ڑریتس لاع ےنیا ینا با سل ناں ا یس ں وہراس سارک

 سا تلاع یبا با بی ون هک ارضا سنگی کہ ناب یہ سوب لال بیل طي

 سس 1 یت ب سام زرہ راما ںیم تلاع ی لا رب شام اک کئ نفل ایس ےسزم دس ا ی تن ےہ فا ساز

 تم بو انک دسر افت پر کلی تیزر



 ٠ نرس یم ۳۹

1 
 E فو یک 71

 گرفتم بسم راد رابرت |
 یادد ںج نجات نم ۱ ٠ ٠

 ہک رب ںیم سرد یار تست کو رس رتل اکا عشایر سس ا 7
 زس ںیم تسد نک ےہ سدت لاک ےک ب اوہ کی اھ نیل کی چہ داپ یب ےس بحاص توست
 کرسی رب یدکی ا کے سا فریب آلا یک ها ےل بلا رييس اسی اع تنا
 سر محرک کب سیو وہالاد لس ام ید لع ترا کے لو ا ےس ےگ ےہ قلع بب عاصر سا «یل درگ اک ں رموو عن یا

 یے رسد یک ممد مر ایپ ارس نا روا نا باہ کیلو سا
 نس یک آش ول یز اکے نر ونک اک ال ترا یک ناور پس اسب پیچ سکی وان
 ر لا *:ش ساب اذ ناب ںی رڈفا تب ترزعت ل اعا سا اوما کس یا ۔ یی ماپ نم اہ مان الاد ےن ںد اےس ر

 ےس پروا و ساب یب طی بم لا ملال نما اک زعم ےن ی
 تین شرط ا دات ام شد لا کی ب ےس تک را ٹر
 لس یر ا م تسسر کے یک هک زمحر ریل ےس خش بلف ست یکم اھت ندا ےس سلا *سا'شا اب یم
 ۱ ھ۱ ےہ زر شما لم

 دے ض زا
 تا 2 انم برف یو اک کک انا مس یر دا A2 ورخ ت شعر ستاد رشد
 زر ۰ٰ اھو شاد ل + سا 37 کیک ی آداب تصرف منکر تیر سور طا شاد یس ےس لوس داد ۱
 ایان نم را وو یک کے نر اک گی باد اقا ناپ : La eS یا
 لا لس دن نا ر لرراد اب نکات ترم دید د کس
 اب لا تھوک ادور حاس ایسار 27 رم ۔ یک ساع یرادہ تسد ےس رد ازم ےس هست سا بار
 سو واک ا اروا هک سوم ےس ایک کس و ناس نیس ہم هنر ایڈ لر سی ےس اى
 پااب ش : آب اح کی سنتی ورع از ےک لیٹر اک نو و رب ھر سم سر کرم اک یف ا
 1 زرد مس با یز رفع پاک کس 1
 ملگنفسم رار ال بت و باما ست امر ملا پهن

 2 ناشر I SOs تااپ ردا ےہ ر ےس اذ تاید افا قو الام ےک در اک ددر دا
 ںیم ڈلرم ا اکل لم یی سا ےس مز طب پس ی پت کیٹ یف یش کب سحر صا
 ٠ سای یم رکا

 یر نت لغ توش ال

 ا



 لگ تورم ۱ مو ۱ 'ں الس ےس یم

 خلل نوٹسیسفینیپےک بنے ئاعسردم اتو لی :

یف نل وس ےس توت نم یکن بوتل ر بجار ا
 او اف اد تن یو ۷ ا

 رسن ابل ۔ یبایع تاپا یکر نام ابن ےک آه س بحاص ام تین ےن ںوکوک کن هچ ےک کا اختر دص ے ساک

eاب ںیم توز سکو هر لی اہے ی درز ں ی یا رے زف "کاک وک یل کک  

نوجا نے ی ےک ب ناطدوا رک یک نما رد اکے رم
 اک ںونمزود یک سرر, “

 اجزا شده هرات ادم هر ۵ ٤ 4 یاہو هوم

 بتا یا اغ نوع اتق لتس 8 وک 2 قت ےن ھو ۱

 بت نم تعا ےس ناز ترا رگ علوم ترج حاس ن ما ام تب تواتر یک ضا اح اور یک ج

 ر کت یا عا د ییا تشکر کان ی ےھت س نرم نیر کرم اکے گم قدر خو

 اتا فنی و اھ نت کن کے ام ت تن یو وانا ۱

اتت کش ۷ک ہلا تا نب اچن زب مے زر ت
 نا نک و کو یا ماں ا اے کسا“ 

 2 نر سای نم زار 0 ایم کادر ود سنا ےک یگ

اک او ےس نیش E رن یزن ما کور هد نا کار کاو رولو نل عر ۔ںیمر لوب وے,
 ۷ ک

 ر یر یا

5 
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 ےرڈ ارب سی ےک اوہ تا ںیم کر

 و یک کس ات مح ظل چچ لسا او ورو هی ان اپ یک کے ٹو

 کسر اب ےگ ہرا ےس بن با لاو ترم ءاو ارو شد سام سا یا
 اوو بک <

 ناکات اج ا7س یس ےریگد اب رام یو کدہ ربع تقوا سپه نا۔ ےتآے ٹی بحاص بر ان کا | هک سا

 کرک تور کا ,PA اےس ےک ار ورک
 اض ہٹ “ںوہ ہم یھب ےس نا د نر

 الي سس ںی اب نر رگ ٹن یا رک كايا
۳ 

 اتتا مکا اہ کک یکن ندا تی ل وچ دفن دایر ت لام

 ایک( کارا AN آپا اب نکی ےس هود دوکو آر کوک ہر کس خود

 : 2 لمس ۱ قاتل وبا اتم

 لام تقاط ےن مراد لپ متن لر مر

لت وو اتنا ازش ی لاردا افضل شا ضلع
 ٦ اھت ابو رورو ر اتارے رم 

 وک لر تن شر! بق و اوم اد ںیم اک نو ست فی
 ا ۶ت لاحرکخ یم تم ےس سد فی

 . کاٹا ےس ںی یگ طی وزرا هرس ود تی عز اتت الامر 0 ثبات ہار

 سک وج تی حج یو یم یگ



 یا تا لس ۳ نا سے

 جھڑ رد بسا اکبر عموی ےس نا هه ےک آن وب ان اق بر حا تام یر ۱

 ات ئانرواارجنورئافرک نی الا ار کے یک انکا اس مز تسرارحر کے ا ہک ات اص ہر درا: ےس ہد زر کس نیب کے تز

 اےک قد از یکتا ےن تار یر ید هزار یر

 "و ولت تزد ےس ر بس از بت" ادا سقط اس یو رعت یم نارو د سا۔ےئا تو نسیم

 ےن تسالار ام در تا تو »کت سر تد یو جہ ب ارن کلا توست مرکب
 4 نرو ماتم بستم تام یک بلے کک پکوان یاب او ای ءاگآےس لاوہان ا کل اي :
 کمد با زو ہانگ ام ورد تب اب نمک ئاوکں ؤلود ها مولف شا ہہ کا تبوک ںی تک شاد تس

 تپ ےس پسی ڈار ا رب کک ب اط اش اھ ی یت ا بوم نر بس ےس ہت سا ےک ں ورز د شم ادرار

 تہ برا تلات کپ آں نس ایر کس یہ ےب ۳۶ اف ۲۳. بنک گن امت تبسم "لم ۷۲ت اج یکم یے

 ا

 ی ا

 ۳ 1 ب رب إدیرا او تہہ اف یم لاس گا یس رح یے رفقا ےہ درزی ےس یی:

 ےن سر که سکس سا اکس نم انار تر رود ہلاس سا سایز

 تب : نوو سوب ںی یک پآ مالی و تاک اعم امر *- :ںیم ےک افرا نيرو ان ان

 .E 3 د کسدا ها لاا ےک (نللارربت حر ر امر ضرر تو سا۔ںیہ ےن ا [نبرک عمار سک یس

 باب امال کیں ۶ب ےر ےن ون ےک تند سا نھی دل ںیہ کپ کس دز کی یان ین زر “ادا

 رہا ال” ا۷د رر فارسی کیش انس ا ہکں یم سا ننلا وی رز الت و یادو زال

 ۔ حبس رام تد امی کو کک کوہ یر ین و خو سري باب لاما هم ددا لاو تپل کف تی ۱
 نیل ےہ یک 221 اردا دن تمت ی ڈال لر جم اج لس »زیپ صارخ شرم رک تار تزعل سیل

 ۔ ےس اتو ہزار | کت رر پک م اتے رفا ترس سا - - ےس چرر قوت

 یت ےسر کربلا ۳ تان کوک یب ےس دسکتاپ یک وہ ا

 لامان ولے ول ابر کوک یمن کہ سوسو جم یک اکے سو لام تابجرد ںیم تیغ آردا تل شا ل یا

 ری کک ناروا لب سي سو یک دا ایٹ ےس سا و تم یر کد لا تے ئاج لیں ںوتم نت ےگں وہ

 ری لا اش تقدس ازت ںوہمانتکایکح 3و رمز عالصا تریلی تازه کند کے یہ سار ںیم نان

 ےک لد سد ایکو کک ےڑووکے و اھت سما کو یار او کم رے ےد ایکس

 1 SC زہ شور
 نوری سس ن ایک که اب شوکت کا ےناسوکس ا وف ےس ل کاک نم ٹا نیر ی وکر کرکے ہہ ین اھ رن لا
 ےہ اتو مر ی EN سام ید کس ا ار وعو ہنم نس نا ای تک 2 ھ2 رس

 ںیہ ےل عاف ےہ بہت



۱ ۳۳ ۳۶ 
 یانی ت ژنا لرم ۳ ۱ نامے ںیہ

 کت فردا اب eyr 2 رش ر اسد ےس و کہے ان ۷ 3 و ںو
 رک خب نار aT ترضحزکں معما ندا وا 7 راس هراز
 آرد ایگ ند سياسي ل اس یے تیز هی یی ن واری کن هدا

 .ل اھ لا یم ےس ارم ی ارش سا بنی تی ها قو کیس یک ا اہک کیو ۰
 یورو او توس ی ما رس روا سو ا م رپ رانا ربا 7 اورازگ

 5 ست ےہ ازوا سو ازم انس الا بنا سهم تست ںی یہ رد باز اک وروکاک بسا رش راول الوم
 -:ںی ےک ایر دو ےہ قم ترا یکے وہ و
 0ک ایک باو سم سلم ی زا االوم ترض ید ما یم جے

 تند سس یب اے املی کن ادن اغ را ام رب الا ۔ یک یک تسر یک اف و 2
 ال | کںوہ انتہا ایکس اون بش کا ا ا لایخی کر بعل ےس کوک یم یی وک
 | بلوط وب رالی گپ داں تا زا
 رمان اب ایکو رح قہ نے ار لک گا سس... 7 بل اس 7 ہول 'ںیہباخ

 ر نالا کے برتر طب رود پر رب ہد نیک ےس دف ی لای رادر ایک ا ا الو ترص دا بس `
 يکي کین کین ید ایوب اون تسلط ابیات هد

 ۳ راں الل یم یر کم اما ت مو کک ارم ےن ان الو گره سد رب رود نوک یک دوری مش
 ۱ هد امور اما بوت نا ريز

 ۱ کل کت شاپ ہد رام روا تدڈو سو رک یا ںی وگ یا ےک وہ اپ هست جان
 ٦ تن یاس تم اول ےس بوی و سوا بس فعل اے ن اند + ےہ 7 رح

 کدے مدا نر ب ایسا اک ں اہ غم ےس ں وں باپ کن سي کم دد سرکل صان ام اس کک ی شود لا
 1 ۳۷نا يا ب "ترم ناک "یک دادما مار ایوب نٹ ےب لس ۔ یے نو ام بدعات اع
 : یادش ضمن عیال گلم لا د ( نان تلاد رو یر ندرس صا تک دایاع لا نیل مالتی
 1 ۳ ۔الخ مل تیم نزا ( بر بم سی. ےس ا۹۱ رزتا کیچ ۹ نیز ایم توص درز ں یک ں و ڈی تموم دت
 ٢ و E رم تل اع تاب یک عیب نا تم ۂاجا کی یہ ںی تی ب نا ۰)۸۹۸

 ٦ | نات تر نا ںیرس شیپ ولا پارا رع ذی یو کر رس میم ِ

 ۳ ر زن 7۳ ارت باب زو ترعب دو اله مش اسد سا ترا بعام نو 7 ال وم تم

 7 1 7 سش نر دو ست کب ح e ےب حا ی عر لا
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 نفتی ۱
۳۳۲ 

 یر لٹر ا
 ۱ ک 7 معمای ملا فسفر باس ید رن ساب هل
 ےہ او رخ سود ن اکد نی سا ملنے راس کد سا 7 سا قسم زیرا یادم کمال تیر حر اتش دنا ترم 1
 ہر کے ادن تس وز ب تداسںیہم ۳. 1
 ۔ کر ات ےس تچ لات يک سا ےس داد کن بگم که دا راک 9 تایدار ر دم مور گی ناک تداولا دی دادو ایک ایا و اتو دراو لور

PZTدن تاک قم تادا ےک سکے تی ای وت کا عاڑتخا ےن ول کش ها. تی نب اولس ر یکے نر اردا تیبا ناکا لید ےن نر کک ی وک ل وص ا یاد یاد من یبا بس[ ےن ام تس ید کن اشارے تملیک ےہ | وک رتب اب سو لنا در یی  
 ۔ےئاجایکیکاو سے افت

۱ 
 ما نت کر طه نا دانم سوسن سنت تعارف ےن زیلوصا یل ِ سیلو اب تساوی. ع ۱
 یو نسل تانذاے کا ےسردعز اردا کا ےس جم هو تم عرط سا ت انوا ےس ترحم ۱ ۶ ۱ ۱ بن تو زمان وصف نا دما ایا تیدانا کسب کت را
 ےدیان کش اتاط ید رز یا يا الا ۔ ےس ضتف ےہ ےک رود تیلور ا رمز یاب
 ساروا انتو برا نان حب کی طر ان ےس ےک ا ۔وس نحال تمیز یر راک و وب لات اک او الم یت 7
 “ام ےس نا ںی سار ٹرو و رک نا لوک ے رکن تسدم کد تام بحاس تاابا ضش رک ام وا کر وارو کلان تینا اعدام آبا کن[ ںیہ ںیمرکس کد نا لر ںیہ کر دعا ںیہ رد دا باپ تقویت کے ن ہک ےس ای ید یاڈ ہک کا 2 ایریا ےں یڑینں ازہرآں ییہ الد ہے سول کاتر امت کن ا ب نیلی تنے یا رپ تیام اھ ا یت نو ںیم سض لک م ام راه تا تسلیت اھ اما
 ۳ ۳ ردازآس لفا اش وروما ترک جرم دا ےس رلوغش ںی مایا و سر

 یو من بت انا او سا ےییید سد و اف اس سا رگ امگا ل دبع نا ےن “تو کلام یر ميس سی نت ن اکا اکے سو اط ت ناک یش ارگ رر رسد اھل ےن ر حطی بس بد روا فاو ےب یاد ا را روایت رک ۱

 ٠ رت بام ےک نی نرم قرار میق تم یک ابد ددا اوم ن1 ماقم سکت وا ین ما

 چپ ۳ مس



 تیم تی ا ن | ۱ 7 ۲ :
 اں ِی ییا ای ری یاب بت امام ممے ایک ارش اکے نسا یس ی ایر هود روا یتسز یک

 دارم تو سن تب یہ رم کرک اں تی ےک مرگ تس ں کوا 1 ٣ںیم ا ںی تس ےس یک
 مپ ی هاتف گم ای ا سا ۳ را برد باک لطف ںیم اک

 دست الا ؟ ںیہ اچ ن دنا ی لاس اب۔ںییاب ےہ یک م اعل اق ےک ایی ںیہ ےنآی لی ا ارم
 ۱ ( ےس لیا کت فورمو تعا تٹاہاےک

 اا 7 دمو دما اود دد یک بسا ےک شارا وعو لوصحا یم و اے رر عدالعھھ سا

 7 ےۓ ںونماج راز ای ضر سان تر کوک با تسد د طاهر شان عی
 ۱ ار از مو ال ےک ابا اب ناک ر ا ازم حماس نٹ صداح ناترتساس, ہم 7

 مگ ارس کی ات نیا درب ۔ ےس و کے سرت تخلط جو ےک تمام تش گیا کس اس امد ےک تالا
 ۱ ات TA وصا يا

 لا یک ام یکم اب نا یک یم یز کیک گم ےن : ےہ ےک ابد | نو اوکو ل وما لو ۳ ۰

 5 ۱ ۱ 0 سومو ےک ارم گیل واتس و لے افت ۱ و

 : ان تلے اف اپ ےنا ےک کم یواسیواس آی تروصیکس اد کو ے اء ستم ہم جاھڑا لک رک

 نادر کی بت ےک رک نت فدا لیلا دهح تیز یک اف تلف دو ابر دام ےن ید کار مہم ےک دا لاع باک
 1 دیر کن نام نخ ےک تچ ات نا سا عملی نک انا کو
 ١ ۔ ےک لو جام برف تس لی ےن اددا

 )مو بت لا از کا ےس ساز ےل دما رکن اک ناکمالا تی اغ یا

 نا تن i یر سس کر ابنا پسولسا الی کس یم سار قام

e ِِ- 

= 

 0 ناد وار شک شمس وہ

 ناتو ی سوم سس تفس عاتاہکنالاع ےہ انا وم رانا یکم ما املا سم رکے کد نان تش اکیلا عب

 1 ےل یی الا ابو مے نښی ںوا ے بضوم اب ی وا تم اع نعوم سرا ادوار

 : هود یو شی آبی انت عی ےک ں کرا باری ا تاشو تره
 ی کس 1 ۷ 9 نرمال فال یھب ا٠ا لایخاک سود ںی داب یک ییا
 ساق تی رگ تک رگ گه یکی



 ج ڪڪ چ یں ۱
 قال ترش نامہ ںی )و جا ۳۳۵ ۱

 + ےس ماس کیس یں یت
 ورت اه قیم سیم ناتلا ارم ست نالظاو تطاس: ترام ار کرک ن ارد اوم ےرڑجرا اشسا ےک تام درج

 پد کن وا بجا کما کم یوں یا ایس ےس وین اب

 ےس ےس ارز نقل کت وم اپرا رد دن رم ر ں راد ییا وک ارس پد سم 0

 شال رکن ات مم ےس ھی مر ار و اور ارم نرو زا لطم ر لگن بشه دت یادش تاع ۳ 07

 2 ما سنین کر سم در لک بد تایید الا ےس تیار طو تیر ب ۴ ا تبع
 روا السا تو شیت کام نر هدست یه سیہ ایا تس تان ما"

 تل تشاما ساک ترا بسا عال ےن ےکیرم مون اضعا فقط تان یہ ےن و
 -تسلد تا که رہن یکی ژرمن درسی اک از

 11 اود ل علوم اس بل یم

 روا آش نم یگ بہشتی یگ جد یدال تیک و اک یوم اف بصحاصردا ار الو تم یکم ای کا
 او ور کرک کرک ایام قم ےتارڈادا ےس نا ایگ وما ارج ےک طور وا ٹال انا اترسو سش
 یک لقب ےک ورود کس پاپ مت حل ےس رو ساکھ تس کا کرد تا مو هک
 نا ت بسم انا یم سا ایآھ آی نم سیا اکی وس ںبتلاعلد الی یی سا ہوس وال لوس یک م
 ںی اب م کا آہ ںیم تمدط لری سا لوح سس ترصد یک ااو ترتر دد ۰ رند مک یاد

 راتاو یل ںی کک پاک انکے رت ایف یب مس لیبی با سا داف فا
 “ام کد انا س انکی ان لورا سان بک هو ےس لی دا ساواک سکه
 یورو بش وکل اہد و ا ست ول م روا < ےہ یب ن نے نامد بان یکم اما ان کس اروا ل اخابلا کت یمن ۱

 تسالويرو £ ےگ آت سر لسی سوکر و وت تیرا تالا

 اکو یا ارواڈا اذان تر لو ناول رم پماد ےہر کس سه تداوم ا ایک بلکل ہا ےک کتب ام

(bp ۳1 دیس ؟ ںوہ اکہ ےد ئی اوا اکل لود ںیہ اب اڑا ےس تایم طر و وک ا برط ارشد یس ٠ 

 ان *۶ نامی تون تا قی پ بس اه ںی رگ بس گیس پسر ۱
 بج ابر ابطتتسزاو رها یز تر اوسو وہم یر اط یت یر مرعب ےک سا و ام ین ۱
 رک ڈیز اسی هستش تم جبر کس یا کت دا شا ناد یک پاکی سایر
 کک ی بم ئا ا و وو بحررا ید یقاع آلات ارا اے ناس نشد تا ٹن بتا
 مد تی تی و ار سرے آں رزومه 1 نراسہو ناس ل ودعنا کبک

eملل وور و تل هال چرا« غير یک سلا قم ا ملک لبیک لوح دور  
۲ 

00 



5 ۳۳۹ ۱ 
 تک وام نام

 ۳ لب ایا اد ار پلان کره تر آری دا وان ۲ لاس و (تاد یاس یس

 هم ےس جے رام ےس تح ں ور رش ےئل ےن یک اب بول ن 1 اٹک

 مین این اداشو رس تک ۱

 ۱ مس ارب ورد بل اب سد تار و

 ۱ هے ۱ ظر رس رنک

 ۱ یوم ام ےب کی ربط یوسی یه انتی
 ۱ سیستم بک رس لام اےس 2.

 1 الو کلفت ار تام اس ےس نوازش درا ۔ںیئآس یف شے نو او رسا

 نل اند موهوارذ ےہ وزانطاک تام 2

 ۱ کا رات *ںاذانّضا۷ن اس اسم ان یر ا ای کد کن و ےک یہ پ رب دا کیه انا ای

 وو کابین نک ایآں وید نل وی کیا ےھت زا بشر.“ ےان و دم ئازف ایک
 ططعس ا تی ع سارت ا: اک ٹچ ق قوي کا رو نسیم ارس

 1 هدر کپ اکا ایم تن دي شا 2

 اد اغ دن ن نور پسن ٠پ ایک اض ات ےب ںیہ ںاہح ست س ےہ
 شد لی نا تش اما تم اا تراش یک ات داش

 2 باف ۲[ لدربآب ایا اس اجل“ یر مانا توام رضا تچ اع کت تام کب ای ےک ےک عا ار ید اروم یہا

 بکر اکے مم یک کس ال یت ۳ ادا ئوم یم ےی اوہ ےس ص ےن لا مادہشمتسا فیش ید

 لیا ےن فاد وش عحا یخ اناا یر ادنعم مر س کیس اف یی کس فن کس ا کرا ےس رو
 ها ناسا ةتسل آی ع نطل ةن ہل ےس ان تا یوم ی ۔ ںی ےس رک ا ر نون یک مالا ام

 اپ ناد یں گونه کک کر ارز شین شیلات ییا للم الم ى یرابلا غقر رشضئادربخلا `

 وو ]هیت سادگی یخ یر شدت سکا سک کب عا
 ۔ ںیہ سپ ومر ویل یر کن رھپ آں یر جید باتس یم تارا

 بر پرت اقا شما یا تیزر بلد ںیم یں اس یک
 2 اسد نون مبل تند ےک ں وزرا ںیم سر مقن ےک ملی کوک بر ض کہ راست اف

 راي دمو ار فردا او ام ےئوہ ساپ شور ںی ید :

 بسا ان اک ریض بد یکن تر نیک نماهای تبع لپ دادا سا ۔وہ دز اماں یی کرکے
 کے اا ب اٹ ایا تم سبز هلن تا نت الکسا کتی ١



7 ۱ 7 
 ' ىزا لع نیا )م

 گار سم لوڈ ودام ظر ام سا یدک تکه نر ہلا اپ یورک ا ین دین یر نر کمک سن اپ ترکی کیتی 1 یر تانک سن. که بد سی لا ںولمع پار د ای تسلی کمک نا یا ےن یبا اهر 1 کس زا 7 زن رس ادوات رکی یش سم یک اھت ییا امکس ناب ی / ۱ ۔ں قد رز یش یم ںاڈ رسا باردا دان لا سرد قوا / یر سو طب ور تردرط دير ا یم ت ابا نا یارک دا. دکور وا ےن تار ۱ بیر کن یک تراز یک دتا تیز ذس "روا اف شش حر تسب سیکھ ستو ئال یی یب ےک ر سیل کرایہ سام ارام ے رکا دف ںیہ سے سرا ہد 11 ١کی یر اف ات دا ی راعدےس لد انے ںیم رامز ےس یم تل یگ ستات اک ا ماس ےک نا کہا تہہ کرنا ےن یار ےس بسا لع کارا ےس تیبا نم ا تک یب سی ی نرم بالای مزا ےس یہ بس نام بشمار زی في رژ با کاتر ےہ تفکر اما داد یو
 ے ان یے یر ار فن ت وم ایک نیہ ےس ابدان نما ا ۸ ملان تاک س ها اند ام ساره سوسک لادن تست اے تاج امکان ساب خام أ ےک ں واد ردا لورم ںی ام رکی ر ن اا لا رک( لنت تین و یکن ولد ندد مان ںیہ بش سر 2 رگ تسر کس ا یم ںیہتہلاد ےس تاعراو تیک او ےک ساد ےن وج ےہ اوہ لوس سا یب ناس تا کز ناک تین: تاما کس شاد تی قو اد تام یاب يک یک کر نرم یا ان نرد مزمن رج بس ور وی ن اک ہک سالی ا | تا 0أ ۱ د بے رر یھ ےک رہ سیکس یل و با لان سج تڈ ںی تل کے || سدا 7

 ملکہ

 وا بقا

 ترش نام یو۰۱۸٠ یی لو امشوگش یگ نزد یو گپ ںی ارا کیا تر 00007 او دام شدم هکله سینک اد
 یی یس تکا و یو لاتا ےک اسرج ساسی نم توش الوم ترص تالا 5 ۱ ۱

 ےل درس دین تزکیہ مر اذ لس کنم ماتم بد تیار ےن اکے
 روا تگ ےس ا نب یس کت ام سین هد. یز ایا لیس ر تردا ۔ںییھن یر مسکن يه اھت دونو پا و ۱

 پاها ضمیر ی باد یک
 سل اروادترشا تار یو ام خس ےس تمایہ روا ص الخال کجا تاج نم ہک دن خر بیم(
 تاسیس لف سدیم لس ار رک یس اپ سکھ لا ٘
 باوا ماگ شد مکا شال کتی امد رد تم اتم اکی تضح ریزه سارا آ

E 

 ۷*8

: ۱ 

: 
1 



 |: توی PIR اداس ےس ںی

 اباد دور سشوار وار فاصخو کے ٠ںاہم یافتن و ناصر دا شرکت سیم اد )کم سرم

 راس لت از ارگ شد کت یاو رور ل ارتقای کن اردا سرد ہدنز کی اکت ذس ابنا کد یکن اه تل اور کرم ور

 مر کت سام ات تی ترا ںیہ امی یر رش لا نتو “فرار طو یون ن کر ار هم نر ع اہ کا یر نم ےئایلم

 ۳ ہویا فردا ناسا کم رس تن تیادبددشر نی اظ ان رد ٹین وک ےب ا یا تم« شرک الخ ددا

 ےک تان کر اروا اوم ےن ۱ لب سم اسد اعم 7 رباب ارد زئےک فلان فاو

 ۱ اداگن ا ںی ںیم ماه ےس ید تماشا تاتو مود لال اردال اکو نافع السا ےن موم تزمح

 ۱ ا کت ےک سن وس ہر رس "تک و سزا رخ

 00ھ"

 ات تن ان اوم فان متی دا ےس اسر ےڑٹ
 ٤ اندا ےس انا عامک۔ بد لازم ےک نا کب اکو ملت یا ںی کک ت اذن کے یم نہ آ امن اب

 یه رکے یھ الی لپ تیت یر کن ا ںیم یو نوے ار اینک الوم کے ںی اہم مس
 ابال لیگ آن سد | ےک ت لوبی و ہر سا کت افیڈ سر کاره بٹ ےس سا لو کت روا سی یی

UU, ی 

 لوں اد یدام سا ہک ےس ےب تقی : ے رام ن ڈا اکے سا کی را اپن HZ ںیہ ہا نو تععاشا

 ا ا کافر اتو تار سن ترا ار لر ےک بارو اکے ست ےڑن ےک لک جآ اسلا یکی >

 ۳ هد السا ےسس عن بک رہ اومد ۲ یر وکر و او رم! رتل طب امم اروا تیمار پ ابدا رار وا غم س رحم

 وا لن بو بیال دال تاشو رسا بلد وه. عین اب نام اس کی طا درہاطح الا تارا

Eا ل ات نر یر ار ا ام ےس ےب  

 ۱ ۳ ی
 ۱ شرب امارگیر 7 زهر ما یو شن هایش ےک سرک :

 لمس برا تک پا ال اپ سی یشن یہ ھودرا سراغ ا ےک تیل سض ینا رپ تافینت

 ۴ ۔وہا ما n گے ماہ ہرذاوخوددا ی ات ۱

 4 حر راه تاک هم بي ای داق کت نالخل دا اذن ناسا حس
 نا یو نیر هست مدد تا تی تا نا ٠یت تاج ال یداسا نیز ےہ

 ۱١ جام ءےہایآے رب بخار ات ںڑلود ےس ےک ارل اوس تس ےک آے لو ےرکے سرو وہ کہ :



 زم طا ال ۳۳۹ سا ۷

 ینا لک ا بز لامپ اس ین رک لل نالا برم تماساپ تالدا لر +

INIT)لضارراماش نمک از وددا واک یاں یم  
 روا تان بدنی تاک وس تحریک با او کر اک
 ناراض لمر اب ہن کین ارب ےک پر کا هو سپہ بسی هد جس ون

 وه
 ۱ اورا نرده که نام شال بتا ماد کان لوس لات زا
 دے 2 شک نرس تتشانو سوت با مش دز یا ےن دون ار کد اس ےس اہ اد اد دہ
0 

 ةا صر لا ور

 ۱ مل

 هل کلات ر

 ے7

 ےن اطاما کیا عا لا ٹن رر مس ہ ات اکر شون بدو منزل دم لک شا نال وم ت سالار لک زی

 19 میک کپ عن 0 js سا ی بوجہ وس

 *راراےکف داعا ۔ںیہ ٹرک اد ںی ےاد بید باکس تامہشو کوس ےس سا ںی راش رکن و ول ےک سا ںیم ۲
 لاتا ناع ےک ںی نم ےس 7 اصن - سم کک بارک ےس لام ی وا ںیہ ہود ساب ا۷ا
 تی بلا کش ںنڑلطو تمل ۔ےا 5ژ 21 ار کش نم رم راسا ےک وضل ےک بیو .. .. ی سام
 طاق ند ردا ٹو ںی لوک ایسا ا یوم که اف 2
 نرد دنس لوا ارب ۔ ےس ل کد شرکا ہد ۔ےہ سس یا نو داد ین نم ںی تال مم وو نوک نو یک 0

 الات رت رم عج. ےک ےن امت ت ایا دا ےک ید تاباجل کس ےک نا هد تر ياد لوح خام ۱

 ےس ومما ی نا ود ےک اء کان شَآوکب س ےسہ وخذ ساروا کاب وک ال لاو ےک نرگس و
 ےن لان ا ںیہ الا کارا کر ات کن بلاک نماز )دعا ان ےس الاول اراک تث شا :
 نیک ی جم ےس با

 ےل اک سرکل مے ناس آر نو سم ی رہے ےس نم هلع ۱
 1 بلای

 )ربع ی ری نیب هل 1
 وب کیر اب ہم کت قی تم ئاد نیب تلل . ۱
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 تال نالے سر لی ای

 ام ں ویسے تما فن تابه ےن نیوتن ا بین نجس ےس نا تام وا تست
 ااا ٹر عراع ےک ں ولاا ےن تمالر بک رک فار 7 در لام پالا موس سال اور تی تاکید مود 71

 تم کر اد رم کس و تیوب ا رکی یا گر کنان ےس او تا اس ور ناسا شما دا
 ےس انکم ہنری لار نیا کت سد یک دا اذیت نوش
 ال رواودرا ںی ٹن اب کج الم د سکس رد زا بزارم لوط رو ین سوریه تان لا
 ر یک دی ےن ےس ں وان یھب | بم اپ تس ایگ یم سن تحت تئاتر یکن اےس وذ نیا ےن نام

 ۔ےسو شب رس
 سگ او ہل بس بس ارس سند فاش ا
 ات ی رک وما ان ےر کلی ی اش تنا ا لٹ ماشا یکن ا ےن ی درا لب ا لک

 ٦ وم عا اک ال امکے ی یاد ماکی رن رکے انا اھک ں ءدالع ےک نو سا ؟| بیت طاق یاسر وج ںیہ وس زا کر
 ۶ PIA اوہ سر ااو تانا ےک ار ترا به تالامکے تراررثفس و تراعوبطس یر مول عج

 | تاپ ذی تب تار اسم پلیس س ناز ںی تاک کی یی رم
 ١ ۔وجرکودلع ںیہ ت ی نا یکساله ی دس ۱

 2ک ادات ابید ٹاپ ایا ےس گن یکن اگ ا یتیم تراس
 ییا لوہا .le یدو ن اط ام: زاب رل اف ما ی اب بط ما یہ بب نا ماما ۔ ےس اے تب ما ےک

 ۱ ۔ےہ کنی اربلع ےک زا اوم ترم ارتا کسا ںی نام ۔ںیہ کک اج ےل ںیم سس سا ما
 ےس تی سس یس ار کا لوم | تازا کتیا

 نی ناں لحد ںی نک تالافنمو نام ںیہ السا | یوں یھب ےب اس
 "۳ ںیہ یہ سم کل یہ ییا نیلم ۔ںیہ شرم ےس نرم رکی

 طا ہک یز ایڈ پر۶ تکو لس ہد باب یم نااہڈودرارد اش فیاض زیا ۱
 كه سر تقی دا شو یا وا علا
 ےل ماتریس ہی ملا... نا بس تاپ سس امسال
 : ام موسس یداف تالاس ديد رم س : سید ان یا
 نا ںی سارا. ےس یھکی ربا ےس یب لام دوا سيد یو سیب فرم تینا م یمن ي

 7 "ا نزن شا تیم ے تاک وت کا اپرا نص ر
 سل اسمش اسید سس آه

 ۱ ایت ات تا لرم
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۱ 
 ۱ ۱ 7 1 ۱ ۱ ابن ما ۷

۳ 
 ۔ ںیم کا نع اد وا تلکس یوا تفس کد مالک شید مر نمدی طلا روتی سدراپد نان سو بنک کردا بست یاصا تیکت. ۳
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 تسر ف کا فسا« کن زنه السد وز بسم طا 8چ
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 کے اا ل فای ناز لعن ار تاس | ت یال و
 ما نرخ ام بارش ی دد س بکن تن آر شپ ےس بج ں خشت یم ا
 رو تہ تیم یر ےب کا ساک تلف ایک ام تابوا. یکی د یب اتا هیت

 رج ےڑروا ےک تڈ اص ہو ۔ ےس ں راں زور و انار که ایف لصضاح ےس تریو تم تم اسر اگ کان امہ رام اٹرط
 ترا ان یا ےس مارتے تر یگ بحرین ہار ناز ان ےک تک نوا سیا

 رگ ارش رب سس فا ا ماں ودان رہتی ےن هک پا بج دف
۱ 

 که س بح اد کو اڑا کر اتم ا7 نس س تم وددت س ارنب تلکس همان تب
 تم ما ام لاس سک £ کیف رر ںی تارق کپ آے ہد اما قہ -

 ے ڑادآ نی کروا عز فراز کر تا مار تسکین کت مک ٠
 برو نت کز بصپ سادہ ےس رپ کم | مو رای یر لد زیارت یم رب دژ یی شان دا یخ بریت تساوی ابهر
 سم توماس ا ےہ ترا حب لی رسا ےک آت انا + فال نیا کلا ا ےس سی سدا یں ہراس متناسب ا لیفان عدد لاس ےک لس رو تو نر كا اد لااداادر الا ؛ تد انا 7 لگد هست اف سل اک کن کرب سد نار پا یا ریو تیبا والی بسب سما ےن اوم ےس الہ ںی نالا ناو تاتا ژوب

 - تکست روا زر بیت کں رہ کک نر نشر تک یش نر بسا یا ہوجا ۱ ۱
 ۔ےہ ںیم ای رتا ےل ارور ںیدنسیکں یو ترا ں یم سا =: تا اوالا بیگ تا 2 SEE نا ےک اس اردا ی ٹا: عام یت عازر ۱

 ۱ ۔ ےہ یسک سرا ہی سد تارا ام تاب سا
 ٦ ںی تاب پت بسا اب یارک سین لار عامل آلات امہ اش ۔ دف لب ناف تاب پت سا: نل نان

 0پ



 یال را 7 نرس ےڈ ںیم

 هیون تاب شاہی سا کس یے س
 تاب تا ےب ےک حالصا یک ریہ انکی کں ولاد شرکت دالر وا ب اره تاتلیس نل باد 2
 تکی ابن اس کت سالس یکن ا ںی کود دا رداع بو یک کک اک کر کرت او عم نو 7ک اردو

 و راي بسا نک ناف“ ںی لات رٹ ےس سے یک مک و

 اتم رسم اوت اثوور ا اسی E ر یو د نیلا عشرد اس تح

 اکے ہ یکی کر ول وا تاب صامخ کان ا تس ا ۔ےس حضر ازروا مرتب اسکن اہ ں الود سین سا ےک خلا
 نس کس لود سلوک کان ی ا یر کی
 ي انت سم لدعم ر ا ب“ یل نا ناب ہود ےس تہرضںافلا ار گا ییا یری ی دوں

1 
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 علا مور راو او سس بيان بس رسا. هتبساب ابا امن الو ںیہ تد یل اسی اصل ح سیل 7

 ۱ از ک اس یار دا یتش سا رم تا اک یل اص تارا سض ار کت آے س ورم اک د اشا ےک ہت ۷ےن یت

 اوس رت از کن میرزا تا .ے کک
 ےک بیک بارت ی وردا تانا یر لب ےل سلف یاد جج نے ل الد وکل وف یسک ےس ں ناک است

 ش رسی تور اپ نالا س ا موج لاف یم وزا ۔ وم

 تا تب از رکو o هر نانا کن

 سیہ لس قوز وتو تایر دین ےساپ رب کس الت نیت جار یی شکر ےہ اےک
 جرات هریک قوذروا ساقی ہد سانت اسکے ناس ےک بس وسایل لاک یني ژل

 نص ميل نی کے سیل اڑا تلف کف حل یا ۔ ےل شنا اقا ںیہ سا سه. قو رب
 ۱ ایک دیو ردد وقتي وص ےک ماس ااا س سا ۔ سیل یت الخان اړو قوذروا

 ن لوس و سم
 ی جج وو ل ےس 2 ور و 7 ر اعا

TT۔ےئگ ن کک ہوے  

 وا

 - جز ساس یک لک نشد اکرم السا اتال رای نکی کٹ خادا کرانا هل هلع

 < جا ےہ انب وب ابا ؛ اتا اکی وذ ڈر ب ےن ز فار تآ گل رساد تر ار سل نارمود ق دذ دا دا ےلع
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 زانا الہ تو © ی ۱
 نالی کس مک الماس ا کن مس تین اردا ا ادرکب باشم رکے لک ا ںی ہادر کف لم نر ھر تا تا
 ۳ ساروا اهر نو تک وب ما ی ولو کل نیت یانگ سا 2 ایک کو وک ےس تردرخ ی اہک تا

0 
 ا

 7 حالصا یکسال ار کے سو نشا

 نیر ازم ں ولدا ناف ال با ی دے تماشا مرتکب درم ارزی راو // ۳
 لس ار ا رہا تک رفع ا تو ترا تر یر الا رر راس
 رس ید ون حامد ےک بام دز مدد ماگ ےہ اوہ اک اع هستم کد اس
 ر ار ٹینا اس اف م2 صندل

 ےہ مکر ایلنا سرو خاک ت ایا دن ہے کش اپ بش نر ید درا ےل ڑماسیزہ ۳ 2 ٦
 تستر لا ے اک نر لس یاعلی اب کروز رن نر ےیشتا یتا

 .تسوز ناز فا منا واست ےھت یک زا ۰
  iاب بلا صف و | ی زره ناتفس کس[. الا ۱ 5
 سا تساند کوسا بسا ۂم ان آزلا 17 ِ نا داما 8
 و ادا سا مضر ِ

۱ 
or EN lS 1 

 انار سنگین کام
 ےک ہو منا بارک یر رسو کر فو یکتا ۱ تالیف یتا
 - ی گا ای
 برد کاور رک ےلککےمزّتَا ۱ هلا 2 1۳ 2 ن7 78

 e ۔ بسم اف یکی کس نامسآ کے ساک ںیم یس
 ہن ة٢

 دم ۱ ترش تایل نا مو
 ا کل ES رم نل نات لا 1
 ۳ تا یکم ےس لاسر نا۔ ےس نار ۵ تن ام ا ےس 5 ۳
 ۱ ہہ یس ط فور تیده» نوا تنماواوخ ہل



 رتی تم نا یاد سیہ ںی
 ۔ نویس یم فر اما اوت مبل ےس م رمادا ےس انہ کت ھت
 "ا

/ ۱ ۱ 1 

we iےس بان کیک وا یم یر نل کو تاک ان یب مم. “۰  
 سان کرو نا الو سس یا ای ایڈ تیں یم ںیم اسد ںیہ هل ۰ ب ہے 4 تہ 0(0 7ص10 تالا ی تاباغلا یس
 ّ ٠ ۔ےہا از مالک کرے تاب آل ی ادوا ر ان
 آنا ےن ماضون ےک ا ےس اوم یے الم ہم” “۱ را ۰ ۲ ۳ لار

 ۱ شر اما روا نر تایآں سازد کوک ۱ نا و تیک 4 نا كالا تر ۱
 ۔ ست و رس اعم عزا اس سوی از ام کس اساس و راک

 اپ تر ES 2 تک : 1 فو هام زا یی درد بارد ںی ف ات ترک ی

٦ 

 ا ہند یافت ےس رت توف و و اول لاک زرا اہ را اے ار
 کت ناف اس قلات رسد نام اک اوریہ کمدی تمامی دیاد حا یس قف
 ۶ لاو تل هر خان کس لک یی نسلارالعا لم باد مما ول لوت زعم وی ا ادرک در
 هی تماس ۳ انالع یل ےس ممی ب ےس وتش ان نارا
 ترس یک رم گر ل کدہ کک سا کک ۷ماہ الا کر مدرسه تلک اک
 و شرم ما الو تنعح دمو وردا کسر بع امرها تفکر کی ارم وو ردا اور ایم مت
 زا یا ےک انیس ذی ید ےس د بقعه ابن کب حا یلدا ارم توزین واکس
 رسید اکا گم توی ا کمپ بند ام بم اعم لو ترص ی ر سد هم
 اب ار افت تیا وک اتم بحاص قا لوم تر نان ن ایہ درک ا کر جا
 ۱ هوس هک طح نیا ےن نا بح ارم عموم تیز لاو عرش ترور اک. لوکی کی راہ ےسرومیسا

 0 تابه لک ےس کہا ےن پا یھب ےن ترا الف بارم لہ انالوتیذعرکے ارم مولع

 ٰ ۱ ۱ لا تین عیب ےک شد ہد ووم دز مالا گرم تسع اشاروا یورو یافت
 1 بیام اه الات تو دا ےک ناگ 2

 ناددا۔ںیہرذا تارا ماع ناس ود ےکانالوم ملے )ہر تاما ےہ دریل
4 

 ۱ ردا تمدفم کوس از نیرک 7 تیرطیک تم ایط یک ا تارا ارت تس و - ےہ ن٣ اک هم

 7 ۱ دا زا گلم
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 ام ےک کیسه نشت کرد اب
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 لوازم ےک شش اےس نیمو مخ پس ایبک قلا طا» ت اس ناروا لم ےک بلال قی

۳ 

 یز لغز ااا
 رم مم ر( یوم ۱ ۱ 1 ۷ دود وا ے 6
 ار ات قلات دو درد ا کوک اک کراس مع یب ےک

 ۔ ےس او علا گاز سا ۔ اھت پا یہ لت ھر اد ترص ریت اکس یم یب ۰ ی 0 م 3 / 7 0 اسب 5 تا یک اح اس بمان اسد رصد سا ںیہ طبل 7
 ورزی لس لا ےک نا تمام ام تمام یی مالک ئل ی شرم دم ۱ 7 ۰ ۳ 7 سس 8 2 : 1s 0ل پس 0 ۱
 نرم تک تالش ےک نا ۲ر ایما ےراشا :ےلا جی ٹردا ارات ںیم نج سپہ سد سه تام جس لا

 :: رر ۲ کروا تراک ا عملا دول ےک ثداحا کراس ششم« نیز نا 007
 داش ریش سی ےنوہ ٹا ظا ناز و نل یی رکی ارکں ہہ یم نا ےس تک سا کلا رکے نو نا ای تاک نا وا یک یا

 مرز و مارا ید اتد رک شف نان ادب ےک ا /
17 

7 
7 
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 ۔ ےس او فل سے

 رمو ےہ هک تماشا یی ابر تحشدوا ی کل اد ہےئا وج تیام
 و ےس ون کیک بدم ےن تنے نہ میا کرا سا اک ا یف تیبا

 و ترا لس ےک ساددا نم نسا لای ہم ےس تاد تی ناب یا
 ئ

 فی

 E دس سادا ین دا فنی نماز کن اسل ۹ ۰ ار ےس ۰ ام 2 مرمر هرز هوا رب لا نکی ۱

 ۔ےہ رم شیره اپ کہ زانای ںی کرم

 تب اف تنیس اع
 ۱ مند ی هر تار ےس ڈش کام ےک شش سا لا اہ بیر تیم مان

SSازای لو اک تہ ن وتلا کن ہلا ال ترم ل سین 2 7 72 ۰ ہت امر وار رکن ' ي١ ےک ناقد ہد بابا یں یم سوات اھل ام  

 روزگار ولسے انے یىا۔ ںیہ بروم تیشرت ماست ماه تاب نفس کواس لا
 ساتبا ای

 7 دتا اک اش سا ے رب عاشمرکب لم ی لہ یک ٢ یکے ما کس سوم بام رش یا EE سونا تم کیا سم نر لنا رہا نبا ما ایم مات
 شر هرکه اکر و یاب ےس یو 7 - شتاب کتک لس

۱ 
1 

1 
1 

۱ 
 تر ود 7 و رب ہور 9۳ و7

 منت انشا: وما یون یا بگو فا ا
 رایژفتردا عالصا ناک

 ۱ بر مک ۰ پس ۔ سار تبلت ورس 'ی'وصلا تمداعا دیر نزلا 4 “لالا سم فرد درو منا ےس وی نت کم كس ا ےن تامل اور رفع

 و ۳ e ھج٭گ Al“ ملات و 7 1 ۱

 یا تاب شالا بانس تما باپ یا اک | نو ولا ںی
 لاس« ہور  تادامع التان تنامالع ا ت غار رم یا اہ کوس ترداصا ںیم نیک یم سا۔ ےہ یی فیل قلت یھ اھا ےگ
 ۔ےہ انک لام عزای بابا سک تم

77. 
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 "لود ردا۔ ےس بات ال لٹ ہصررا ےہ یک د سکت یدعرب ےسود ید ٹسع نو لعسارک بگید 2 ۱ 2 3 ۱ ۳ باکس برکت وب کم نیو بید اچ باقی | ٹی

a مس e ک 
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 شرشر <

 و ےس مک می ی وکیل ٹ دس صارد ںیم نا

 1 فاش تل نا سنا دات یا نارتں ا

 7 اما مگا 1 اما اض نذغ قع ا ۔ ےہ چیک دام یکن یامولعم ایما یک گا اڑایا ںی نیلا ل واٹ

 7 تال ار مح ۔ ےس اےک اد مز شاما یم ںی انکی رسد کت رد اعا ہوالع ےس سا دوا ےس ایا او کس دی

 ا وای, نا ۔ ےس :Ee یک ااو دو تدع آں یہ ید شیک رش یکس اددا ام کلک ارد ںی مد تی

 1 ۔ ےس یکے افنزاےس ر رادع رساني دام اهر تا

 | اوج ٹیماح جے فعل یکی وینم ںی لوتس سن مو هه
1 

 ےک

14 
۳ 

 از اا مان اوم اس ےہ گاج بت یف در بشر وک اروا + طبس ل ا ی ےس کیک

 1 7 بیو پکن ترس ای ال ات لک بلد شب ادم ےس
 8 5 ےس کال ها مهد رواں ںیتاود کت دحر ت ماب اج

 بدم مکس نام عترت بس اف مس فری سا کشیدم لب تازح

 1 طور 11۹ ںیہ کہا برف نا سا ںیہ فیل کاوش تا دراز روا یم ہداب ان فرم ترک وا ںی
 اپ ٠ ے ما او باج نا ےس تا یک یاهم اد ی زار بت کتیا شر

 تم کراس سنتي تیلور فا اکی ر لوہق نمی ارپ ےس تاید
 اکو یگ تستی ایک تدوس ے عمرو ےک ف دعا ناز ساری تر

 تر ازت ای چپ یب س اصا اکٹ دوزع سا ےس سا مهسا فذ بر زاغ

 ب س

7 

 ود تک ا

 ار مم یر سا یک اتتا ےس تخت اے کپ ا انت ی دابا رکی قو نسحز یک رٹ )بت درک

 لات ےس یش رکی اک انس ا ےن فواح لع اوم اش ںیم ارت ردح ا مو داکس ا۔ ےک اش تح یہود ےس س اک

 جنب تکست عدم کس اه سر ںی ید یش تی نا سا ےل یر اشر زلال

 - ما کل اےس تازو کک
 کف ۳ روا ۰ رو 2 مکس

 رد بم عج تم کر سر | کیم اِ و ایایٹںونکت یونس ایک اویو ۲ احا

 ایپ ناطور وس اک (روشا کیر قف ب اولا بن یس ا

 و ےک الو ا سم سس ر دپاک دہ ر رہا اج
 شا

 ۳ اسب گے اللا بارلار نیک اب اف بم ےس مال ےک را اتا ابد

 1 ١ اکو اغ
 و

 نر و ۔ےہ و یو رکا 7× 2 1 و



 یز انی نیل ۱ ش ۱ ۱ نالی
 ۳ درب پت الف یال ان حاد از الوم ی م م دشاردا اہل خاکے ئاوھک شب رادار ںی شک 7 ۱ نامر ہل ساک ما ےس بابسا باک تو اٹ ے جود ےس سا سور اکا یک نس اا مرک اکا کد ٢غ ت ام احا oss ساره او اک کل انسا هاب ترانے کیسه کمیک مس د کک ته | اص نسیم ان الوم یک اس ےئاار اکر کک کرا یت شب یب ےک س اک ہار | و ۱ J اما 1 یب ساق سد ںی ا اس ادوشالاد تزکے اٹ امار لا ںیم ج چٹ سا ۳
 ا کک اف سر اےس لا کاما رکن ا ےس کرنل د ابد د معصم انکی ارام طی ےس بس اکا دز ت ای انا ہم اسے ا ردا | رتو سد یر هی یکم ا یاب ذات پسرم اکا الم 7 ۱

 STA رگ يک بام شرک تر کیس نم ںی یو شل ہراہ کس ہا < ۱ ما درو س ادد! کج  درشموکم کس لا ھم اے تام اکا رک لکم انے نا ازبک سا “ھ٠
e- سر طو مٹ دس م اکے درا تا ا کرک واف وا دبا ابی اد کی کذب اتا رام کت انکم نا نم نیا ےہ داسر ٹال تی آے س مان ےکور ار مبل ا نرم بل رو یاد بگی شا تا طمع بولے ہا زاد  و طط ای وو | رویا الا حر روا الا بلا 1 ےس ازا ناموا لر فک تر و سا 5 یک نیر یو وک ٹا سر ش  

: 

 0 ےھت

UU ات 

 ےہ بس تا تیم رز تیپ کما ١ ماگ | تا
 ارز ع رد نام نالغاد لا انا هاط نام یاس

 رپ ندا ی لنا بود عی سکین سہ ادا داد فی ۱ لوش شابا
 ۔ ےس لورم هستم س فال تن خم ھاز تیتر تاک مکن سالم دک تل تاک نا یکم ان ےس اس ما ےن الا تم اکے ک بسے يو یےنب لیوطود 2 ۳ 0 4 |

 انا برد مارا اد خب يتغبا (لاقدز روا ای قوذص نو زار است تبار تنا

 تميز و ےس تحاسب الد ترص ےک تي ی تہ
 وزیر ی رو باوک ں وش از یو لوط یا ۔ کرہ ںی تست کا لام سا ساک با خد کے ای یه« تا جلو ترا ترکی ۷



 | ترن ازم ف ندم

 کد الاقات دت مانے دادام کا یوا دارا سرہ دعت کے اس ی تے ےن

 ر ےس یوی ات قدر ڈ ۔ یں سزا ناتدد نیک ںی ئی
 نام ےس تادونصم ےنردا اسم ےن ےک ےےنام سار ےس ھر اکی دان اےس ہا ےس جت ا ۾

 ۔ ےک ا ےک ںیم صاع نا ے ی وتن بک شک )ہے نی ےسو املا فٹسواح

 ِ ها ےیدددمسمل کا دل ام ےک نیر ات یگ ترين ات ٹک لاش یر و کس کوک د رب 2ئ[ 2ےس ٭

 ۶ ا یوکے س ےس او حرا ےک ے در او زا ںیم نجس اد ا عل اس نا کیپ ےن تامل اور تضخ ا

 ا ترغیب تاش مدعا ای ہر ت انا یت دل یدکی ترا قت ريز کد سکس

 ۶ ا رخ ترد از ساس جام طا ک ان نی ان نیا تر نوا صح شکر ما شد مر اوستا
 4 ب یس تمر را کے ارد ایکو من

 کم ابد سا و أن ےک تر

 7 ) تمدن پس برج سب رال یوا فو رم
 حک س ما ف ںوعت ہر کت ع اشا کا ت تو س ا ۔ برن ےس س تص ا ۰ ےس هر رم تا روا ت اطانمر یم کت را

 اش قا دسر موا ےک ناز یر خآرد ا. مماشا تماس أ والا حت سا پی 4 رام

 2ق ور د نایک رتو بو ا سر غ ارے ں اوگرا رکے 7

ETT 

 تد یس تر ساق ناسا داذتما کم ترس رمد یخ سس و 2
 کادر اش حس وج رام ےک ابا ےن درہ تع سص ازز فرت تساد ی ہند بحاص جی ھا الرمح ا یم

 4 خا ےک ی ںدرإم فلش یوا ا حتی داس با ۱ - : ںی یتا یک ؛ص اب تما لا ےک

 ات هرات باس نص ر کر ار سی< ۳ برام انک کیک ا

 ی یون یم یس اح یب ےک رت نلت ا ںیم کس س ا ںیم الا وا

 2ر رات نو تساباونکهدح ےن ےس ل رب تل اک ےس لب ا:/یک اوہ نا

 ی ۔یم ےک )بود کس او فوری ورک یب ا اد ردا کات ننام تن هد لوس یی صا یک ٦

 کد
 ا

 1 ۔ںیہ لاس رس جاش کو اس ےس مانے ۵ وشا طسواتف

 2 اس ی اساں نا ںیہ 2م ےک تس اید وڑم یکں آور برا انک یک ر

 ا مات ےک کک کے ےس ٹکا ںیم نا روا ۔ ےس ورخ لک کک روز یا

 تا رحم ید اندو نوید یتشس نم تلقی عدد ہیرو کل ی ے آس شہ ادہ٣ سم
 ب تی ےک



 ا تنم ما
 ۳۹ ےب

0 ۳ 
 یر الن ترا

 یاد
 ویو تعامل ام اھ سدان طم دوم ےہ نایراک ناتو سہ صابر اکمل کد وذ فرم |7 4 و ۱1 ۱ 0
 تفرش ترک لئ ٹاک اک یک وو ہد تیم ۱ ريز لو نیس عا

 نسبت تک کر اب کای رب نم یی ی ا۶ی: ںب' عل را یر ناس کر تردق سم ایا نٹ ا یا 7 مج
 ۱ سم تہ ماتم پچ دا اے اد تب کیسه این تی
 ۔ ےک ازم تی اسرار شیلا تحت یاس کو سا
 زاد اف او خاک وزیر يا مر 7
 ی لا نو مشسلا سس ماس ضامن هدر توت تیک 1

 ےک نرل رت اطلس نون یم ی ر تالت مس تینا ب اکے بحام
 : داسا لبو ر یر یب تن من کس اقا بل تیم اد یتا اش کنز

 1 ۔ے

LL | ۱11 نال خد صا نر هژور رب هم ےہ ود ٤اک و ارن ںی تح لی ۔ںیہ 4 ° ےہ ہی یم یس  
FAربا ناز «صاضتودددع ٹال سو تورو رخ رس کج اب تک اسد  

 ۔ںیہ ناعم ےک تایی اسان 21

 ۔ںؤ جسد تابا شکل و ہوکر وا لود چ ۰ بیئاھتس یس با E لاکر شه
 روایی ےس تہ ںی سا یہا اکع کے تامل نوح او موج ےب هستی 7 2 1
 بک از تاج تل تماس | پود ا

 باز فرات تاں یا نم سال سفر اد اپ کش بر | تر فل نر صبا ند الف ںی ستہ مالش تستر کلم لم | ںی
 لطیفی یا باطل ار یاب
 یک رضا. یل ات تتت یکن نا ےس ےس ران ما تیزر ترا اب
 رب - ےہ ازم موسوی 7 تالو ناله رج اک تارو ووا اد لاڈ دال سان ی ۱
 قاسم ات ےس ح در یکم السا ےہ لئاش لس ی تیم د نئ ےس شا ےک نناریسا کر ےک سکو ا
 دا ۱ ساواک لخت رت سیم کا یس ےس نم لسا یب لا او شرح امر نا دو فاسو وت یددحد هود شب

 = رس مچ



 لم ترش ام ۱ نا
 ٠ نس ںیہ

 ۔ےہ ےس ت یش ناب اہے لارحاو تالاخ

 ا زر مے نوا سب تابش بلوط لار بیر لر طب لا | ساغ ارس سا

 تل نام یاس یری ےک جنا تر بلے لوا ۔ےتسُا رس کو وتمر یم اتے یا آے افرا :

 ۱ ادا ناز کر ائ اں یڑر لے تنر باک کک ار عن ضیا فاکس

 روا ۔اہد سنہ ےہ مرا رکی رکا اک طلا بلاط باک اف ایدی لا یا ےس لت

 ا کواس نف ےس اید کسانی چارت وا سی ہے یب ارق لہ سسرال
 ملوکد عم مکر ں وتس لت افون ےس ےس اج ےک ندا ںیہ کندہ ولع ںیہ لاساملاسرج تتت دا اح

 اه ک اسکن رم لی لسد اس یکی سا تورم قوات بلاخ ورد کک سد رگ زا

 7 ا ت۔روشدڈ سا روا ںیہ ر ود تققلرطردا تمل رکے س زف راس ا ےن اے نوش بان کد روال دلم

 عینک لو استاد ہہ عدیل رد از ا کالم ایا ساب ار کم ساره

 ااغ دا ےس پس بہم کت ماسات کردا ٣ چتر ماال لی لمس تیما نیک
7 

 1 - تسافشا ۲ ےس کرام روال ام ےس تشک دوو

 دراستنا ITZ پالے ےس بسا سالم

 AD ای سدان چپ از لات سازد ما کس یا ابال دارینو کر

 - بن ںیہ ت لا تن تیر ترا و تورو ےس حل ڈرو ای یو تدارک

 نار تل« ٹو صتاا تر ال ےہ شا یب 0ام یا بینی هست

 ۰ -ے لشو فو اگر ھا تارک بطال نو فح زلط ا یف ۔ ےس رش بم

 ۷ ایتالیا ےب سنی ےن اارذ کں یہ کر انوار از ولا کارد نار

 9 صف یکے تیز ازاد رم ےس منے ی زس یک گور نالوم ترم ضر سلم ا۔ںیگام اراک
 7 ار سا ید لٰودذص اےس ساری لعزل لت درب ات ےس یس سم سرد یاس اس ہر

 سو مع ا( )کرایا ےک ین اص یجب ام حر ابن ےن ہد

 ١ يک نهان سا عر ردیف ساک نکا 7 اج کس ا ےن عام حرم

1 

 ج رپ لن شک تند نم سلام تیز مر غلم زر بحاص ام تزنح

 ل سو. ِِ دراز اکرم تاریک یل کر



 ی

۳ 

 نرش

 7 ٠

 زنا یک فر ۶

 ارم مسمار رخ ټک لل اب تن آيد
 کا اٹناکے لوک ا اک ر سا ےس مادام ازم« ین سیدی اس برو تم کلنز

 ىرەت چپل ر ا
 سو کوب دو يزد صرفا یش ارد تام دک ایکن عسر اس شاک را بک ںی عرض سوت تام مورا اد وکی یاس و بلا دز ادا تھی ست کیا نی
 تان سمت سي کس برش یونس رب ۔ ےک اعا ال ہہ یک
 یت از وے نانی ںیلمل۔یدلوالتمصا دن ہاہظتیلع یر ا ہلا یس ا
 ۳ 7 ۳ رعل اس رحم 02 ر ریت ادوار کان ایکن کو میس 11 ناول راک تس سش 1

 ۔ںی ےہ بیس ےس لاذ پا ود شن رب وے سا فو وید تا گڈ یش طاس تاک باد تاب | ری یاد کرے رس کلم تاج گنی س تا کس: کر ےک انچ پچ ےس ان زد الاردا نس ںی نا سی یا ارب ےس سیم یارو اے ار ند می ناس روا تارا راس وتر ر ا اپ هل سپر باف سس ادد ددا ات یا ڈر کها سما یر یا لا کک ری ناو اےس نوا نھ کیش ی ۱
۱ Uرب زاس رک لس کن ام دانا الت یار کوک ن ارت نط یک تا سا ےہ باب مہا اغوا ےس با ی آے اک راس کس فا تل 7  

Cie 1۱ ترے لہ تی مر ج راہ سب ور ما لس ار ہل دار ال « لو ما وص اسدی تر یک ۔ےاکر کد مارک پت کتی ےس یا صر ی نم کس کوا : 1 وعدو ددد مسی یدک عزن سل رمان را سراب و سا ا تم 0 یززسا نار زم یر باقر كس مس ب سرو ےس اد مس ر لفقر ءار راں دیس رکےن ےس لںڈ اد نردبان رکے میسر  
 - ۱۳در ءززلا مصر واہ یک ںی لد ب نا مس و دم



 اظ وغ تراڈلع مہم ۱ نال لے سیم

 تس ادد سکوی دلار شاخ تیزعح کراس ہا دعا نیا ںیم نیلنع اور اشک کک ں وہ ےس اک
 "ہت E « سلطان تورص گم نار نی یر ویو صرف دا

 طفل اد ےک قد ںیم تم مش سرکار تیزر دن یف ے ترت ا ازم ے شا تہ

 TY بر لا ےس ضم تان ام ےک ںؤلاملسےے دیر ار گن ار کے کت ترزمحر دارد ضي رت

 ےک قی ئاقت منیر دا ںیہ لنت زوارات کن زوال ٤ اذل؛ تام مت یاس ما اوج اتع اس ما
 : ۔ ےئاظنا سینا ےس ینا طنز ےئوہ عامر بم سگی اب ہک

 : طبس لپ تارا اتت ور بل دارت تیر ڈٹ دو کا کت زعم ںیم تبع ج الصا ہلسلس

 کواس تبت ینا بهر السا کر ادراک کروا تاطاسمو قالنا ےک وادا کس تیم اک لربنا
 ا کا بالن سن اص سا ےن اضم 1 مرگ اس یا اي. یگ
 / ںڑا اسیں یم مضر یک وہ تٹیاع اد کان آر [نآض ںیم سما ب تريلسلا جوی یا کرس ا مرالخ
 یا تانیصتی راس ین اےس ںونم ا[ ءاشرا |[ ےن لع ا تر ترطحم ےہ ایاز بت مار درج اللد قیر ہد یو
 لباس راک د ای یا یم دپای بیس یاد نا یت سک ان تشو فلا اک
 ۔ںوہا کی کت ایم ! ڈے

 ارز تم “تما بلا الدا” تما السا و مولا العاب اکی رسد لدلسیا
 دو ہی یر ردا یر قادما سکه ام یا قفل اه س ےب اش سا یو هک تے"
 عسل اب ترکی کر زنم کت یا ےھت لگ قدس ارم مو دم اس ےس نا



 يالل و

 یوا رت الا شاتر هم وک ۵ رہ
 سک تام فرا تفاوت نب ۱

 دو تیس فیلاتم کت صام کرار ی لپ مرک ئاطم کت رشا ٠ ترم را تشک نو تر ںیم ت اشاد رک کوس نوکر رت ا 1 ۳ ناو اب ترش تام بنی و ےناج یر تاب ترب کد ۱ . ۱ ر و سدر کا تل کا ےہ کسب ں ی یس ٠ ` از گر ار او ترا یڑرمو لولم - تی ذات ت الام
 ۱ سبکی تب شبا | ٠ تر اوس لا ادب ۔ ںی ترک و ام ےکےٹ رکن نسیم ا

E A SEE 
  ۱د ارور را ےس پر رب ےس یاب سفر ناب تیم
  ۱ا ںی رش بس حک تو وس سوپ
 . شاید برقی تیک طع
 تر یک ارن کمد رسان 3
 ین ناامنی سلاد ےس صاف ار ماما مان 2

 ۔سٹرکیل نم سش بس )یو نج اب سم قایتا ٠ هو تماشو تدم تر سر کو خلا ماه تر ام ادب باس اف ۱ گود اد دا نکلی ےس سیاہ ریز ہک فش داڈوکں ا یہ سیرک تیض تقن او کیک قال فن
٦ 

 طظ

: 
 3 أ
۱ 

 ۰ ود 2 ۰ م x ۶2 یس وج و او ںی بت زن حے نک نب ا. تار عن زوم تی ارزان ا تک ور ها من لس لاتا ادناخ جلب بلا ارس من | کا
 ےب ای اد آر اپ مما ٹیپ کت راع ۷ےن کل ایت اکے سلاد هد طس ا اچانک لس ا راس ےک انا گز



 تم 00 5 7 r: AS نام نم

 ۱ راکت خر تیک اک و و ول 7 روت 7

 و نور سیر ےب رم ے از ضیا رک روی 0 ےک سکس ا ما سلا تر تو قا

 ۷ل اتنسارقا گن مک سا مد ےن ا بایرن لر عام اے تن ۲

 1 مر ۷7 ار نی ےس نے تیس فالف یک که تح تیپ ورا تاب لات ۔ےاپ ید تزاہا

 : 1۳ ۷ - ںیم ید اطات مد ی بع باز تایلذم قم ترول هرم

 - متاس ےک تز در جد اب ےس شا کٹ هشت. ال کم سوکت ترتر ص اف ی نی شا سیف ضل ےک ا اسل وب بام بان

 یر ات برا تورا کز وب بیم یک

 ۱ ۱ تفکر نم اس ےس تر روتر تک نوجا

 | که سبد یر ابر TT ےس اگرود سا ےن ل اتادم 21 ۱

U۱ یگ هر کرا تا ارد اند یارب ںی دا ےک تیز و دور نلعاس برا ترور  

 e ی سس پر ر ایزی ضد م تشاد ب یا ترشح ےس

 8 ٠ ۔اترہ زر یرم ہد کد نان یس ایا تاب یم کپ یا ےس اش ےل سیما. ےک ہنس

 0 ےب کرم ا مرام راہ ودوک ار ام موم کریو لر اف بید سکه ایل کرسی کر

 ہم شدت کت کہن غل پ آپ یک یگ سم اگ شپ قاداییا کنار ر تسازہ

 5 ۱ اه هسيداز اچ تارا 7 رپ زاد با ارس مد ےس با | لس اگ

 اھ ما نامی کا اما ما اس نما با TA ےس تلے تا ترا

 ۱ ۱ 2E بد ود رپ رک 2تر سسر ےک

 هل اشنا 2 < وز سر یر اھ ےن پ

 ۳ د ےن کمیت کر ہک رن یا سی کرہ ملت سی ٹن

 تک : ایام وے شروح

 2 -ت هبنتسب زاوشو راد 0ھ

 7ْ : سم

 کیا ےہ یب جار و ۳ ےس | رم ٹک تس سج بحاض رب

 ب ےس کٹ ٹو

 ۔ ار بن اوج هستم

 تم جم ا ےس

 = جام و



 و 1 تش )لو ۱ مو ۱ ۱ ۱ ن اس ۳

 7 ا تن دا دکتر بد. تب ہد اکشے یاس. ےہ تو روا انس ۱

 ۱ بیپ س اپ ےس ساپ که ینا اہک لیست امم با ا

 رز بلا کر ساس بیت تیا ابا یک ماہ ٹر تب تاک ا تخم

 پارو ںیم شو 22 صتسارب اسب ںیم غ ٢د ےس دا سو ای نت رفح پاک ےہ لیک ۳

 اےک پن کت جامی راب سیا نکته للو ساپ ےرا ادب 1
 گپ وی تب ساب سیا ہت کت بام کپی بیک سر یہ ترشد انھن ا نی 1

 پادا ساپ ما ےہ نکا و کاش حرا پآ نل سا ںیم تر ضد سپر
 ےن تین کادر ون شود کی ریو کک کک تر ایات وما ی ےہ زن

 فقر رات ورا تالغا رپ س فروا طح س وزا ی در و بک حام باو رپ ن طا ےہ کا رک اد

سار ےس یراز آی طب. تن یش ڈبے اکے سا اڑرین لوا ازان کی سکے ناک رک دار پریس ۹
 

 تبب شکر بام ےک ٠ ےہ قاب اد تقسیم اد //س ابر چیست
 ( گام اندک فن تریسر ےس ات سیار تم یس ا نم سا ےب

 یا سرخ سرد بورت ی اھد دا. بلک اض اف مح .ں ٠
 ہہ بان ریبن ےل ےس تاز اق تخ ضارانز یرارگاکی کب زہ ےن کر خار سیم سی ےس
 ۱ ا اار ےس تید» پروا یش زم تیکت یز

 ہک ا هد سا کبدی رایت بی ولاا “
 لم یہ بین تا ببر یتا کد اوا هک سرت هاش ہک رہا ١

 ۱ ے ےب ارز اتے سقم توش ز
 مما ےب ےس کک ياد ی یہ کر اڑ قراسس شی ها کرک یوزر ون ۱
 هست فا سا یھب کو نم سیا یب تراع ی اچ تم ےلس او تل طعم اس ےن وا ےلس او سما

 کسی ی یال بسا سزا نس پیر فی عز وک ےب سرکش یا تعب یہ ےس نر
 ےن ارب تزوپ سا یس تب اف ئل ےک اجر ا ےس وکر اروح. یک رس دا تہ ندا ےک سز

 داس ےڑیوہہرز)
 3 لر اس ےک سوم | سرب تاب ادت آسا سی: باگ * ۱

 ُے دز تاب بر پت رز + ہل شب تسد ہک اف تہی رایج ۱
 بت لمس وزا نزار ےک چاش ا 1
 ۔ںی نزار بم ¥ إعرو یو لوم تور با ایل لذ تہ کںومذالمراد الخ ںیم .ایگم عراع یک یر و رہ ۶ ١

 ا
 و سس سست
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 شم ٠ ٠ سپ ا ںی
 1 ےس امور سا بورس شب ےڑا ںی. /----7

 321 وک رت ےس مے سد کد ہل ےن 7ت

 7 یھ دس تو سس

 . ی کک هلو ها ار

 نزد یب ت دحر اراکین اروا ۔ ےئل لشاعر ےس تان 7 لب

 ی اد ترس بعام پارت گر و ترس بس بدر هک فر از تپ وطن قد

 ۱ سو ہک درک اکی ما سو

 < ےس سی لا مز یر خاک نک اترمتروزمژاریاد ؟ے لال! تست tı هو

 اون لمس ےس ناءاوخ که تہ سیدنا ی یش لوما ےک ترم بام بارت ےس سا

 ۱ - یر ہتایخو حل ید ارد ايد ییا س صادا - اک یز ود کوا بابل شا ےس

 ارت تص نا ار رب رک ا دار ارم تب ہن حت نکی بلا باد سام 1 و اوا ۱

 ها تعا ولف ددرس مرا "رفع بس ےس فی کب حا بار یاد ےک 04 مال و لو ا رک سا ۱

 ایت در هرز ےک پس ےس ٹک بابت 222 عا ےس ت ترک تن کس 8 نک

 2 ا ار فو ےس

 ۱ ۱ -7 Ey ۳ ر وی 7

 f اکرم وہ ك

 ۱ ۱ ے ںیہن ترس 2 اچ نا و عام وی

a1  
 ۱ یک توش وک مای وم ید ابال دار ا ات ساق ںی داد ںی ا اگ تک

 : GC ٤ a برەد

 7 اھت رس ہیک صتس ی طاهری ت اہ نیب ای/ں لو پس بس پا ارال رات تنی و

 ۱ تا بت ل و رشت لی "سره وا

 4 / شد پاپ شیری سر تس ای درک پآرنادِاسیا ل

 ۱ ۰ ِ : ایاز ےس تن یر ماکت 'تعاحت سلاد ب حام بانک نت زد یا 2 تمل

 ٍ ۱ نوک ۓای | ےب الم تعلق انک کیک هتک ری ی کد

 “ںی ا هر ولوو



 ید انن کت شام pee 75 نواب ۱

 روبه سز الل با ا عماج الا خزر تاسف ییا کیپ آل امت شل سا ۔ قرب کین تن کک عن
 ۳ گشت( ترفح سان آهک

 ۱ ے ایا ردو رپ تت عیبط ِباطظبابتبجا ت الغم یک رول ہر

 رمی ناق ملال سر ور وسدد خسارت. تہہ امد یر ہرن ام بی ی 4 0 |

 انا سد رد تر کے فح وع دت کڑی کک ج تم ےس ار کیک لاال ۲

 ےک تضح ید جیب یھب تساونرد کرد هشت سمت رخ اس کر خم ام ےس ۱
 رم ےۓئرزکں یاو ےررر رر

 اپ لا ےب ےس ناز ا سر با حال ےس پہر شک ےس سرد تیر مد تیتر یکے فل اسے در ساگر مم - ۱

 کاک د ېک ارپ رفاه تب کی ر ب ےک ےس ےن کر ات کرم یاشخ کے یس 0

 ۱ ھم یر و ےہ صر کوما کریک اک اف نار اعصنےےس ےک ےن یا ناس ےک راز آ ۱

 دکتری ر یی یہ ہن ! تمسارنررر وار طع گم اڑرف۔ ےھت ہربد ںاہددا ہر یہ ے اط بصاص باز

 ںیلد ید واخت ت سارد ینا با ںیم رم ييفقرب تن سرما ا راس با ےس ےنرک کپ اہ

 : ۵ ےداجاپڑل رت ل گرو رواہ ۔ںوہ کت راس ارس دون

 لر راب حاع با سر همش وز لر شر ہت رطح `

 ا ناتن ۷ت ال پ آر روک کے تن قردا بریت لپ آب مز دا. ےھت قا ےک ت ان یہ پارت م 1۹

 ۱ ۱ ےس کس اب

 ا ۷تیمز تاغ ےن پ آپ سا ا ایان ٹیم تس دام رولصو تربت ۰ موس توي مر هد ہدلاد کب حاص بارار ےل آں لو پ آب بح وب تی ر ر ی ا اک امہ ب کتک ۱
 ار '۔ ےہ ےس ترکہ امہ دلاد یت تام ےہ وش آى

 چ یارک س قرایکی ر لاو هاو
 یاری باز

 2 ےیل ہد اتے ساپ کے سرت رر ار تز 7 ۱
 ۱ ۱ او ۱

 + ےہ یک اتو رپ و رکن رم ںی شا
 السا زا ےک اخر طراح هر یاد ترا وسط بص اس باک

٦ 

1 

 گم ر ای 2 1 ۱

 ان تا دز مته ساجد کت مرمر چپ قمار ايام رک گن کم یو ۱

 ۔ یو عاد ترس شب ہت شی.



 | نوت کت شام ° pen سے یم

 | ار ر بتا تلم ےس رد تراش هستی سبک ت 71 و شد یا باز
 8 ۳۳ تا ا رز اه سر پی مو بیر باو ےس یک یلوضو شف ید سس فک

 ۔ ین قرب تعرف ںی شصت اب لوابرگت فک دست اس ےک ےک ترک اہک

 ادم وکلا ےل سا ام اس لر ززلا فش نویس تلک زات تح 7 ۶ 7
 تن کس ایاکرئایتر شاہ طلا نمد اد کی اھت از فک ت من

 اوہ ےن بان یاں یم سہ یارک ںی اگل رند رتی سرد ضایع کس رم اک
 تک س را ے هنر تر بر پند تیز کت دارد رزم تاس ےک

 طب رب تب بیت بي گی فساد ببار
 / 7 ےہ بت یل ےس د تود ےس ہی تل سود یک و ںیہ ںی ےہ
 ۱ 7 یکے نت سا اک ٹن سی او اکا 7 ان را لی اس سرد نس بصاص 2م

 اب ۱ سر الم رش رج تیديررظنو روتر رس طرف لرستان یر “
 رم گرما یف ہا زيبا سا کنار ات
 ۔ے رسول اب طسو رک مس رم تب رز

 ٦ 2 گه لاو تھا ایکس ےک دد نیم یہ تما رک ورشپ را بم مہ ۱

 دوو لی تمدید اقا سايت هم مضر لا تستی کک بر رم تفکر ضرر فرم ارز که ڑزمرگں ریز ی سین سو.
 فک شب پاکت فعل پا ںیم سایت کم تل شرح ںیم سدد ہنس ں وہا ےس سا سب نصب اک

 | ہوے تفحص اقساط ام سیل زنی ی ادد وز لت ضس سا ۔ ےہ محی او
 ۱ ۱ یہ ترک و رپ کا الا گر تر ظن کر الع ےس تحت يا رخ تا حرطسادلا۔ یال دب .

۲ 
 1 1 ۳ 0 را ۳۴ تام ےک ویل سنا. کس ع ددد شراکت ذح ں یہ کلم نرغب ےس دلا تو لر 1 ۱ ۱ 1

 ا۷یس ےھکہرم کت سبک کیو ںوینؤاوگے بہ وہی تاک ٠
EE 9 2 i 

 شیپ تیر دخ کھ یہ فک ی تکی اس رس ی اب 3 9 ل
 3 شمر پاس ر اچ تر کس ںی ےب ڈا اہ ےک ما ےک سریاب وک نو ےراکآ ۰

 ا

 زا

55 

 رش چه سم e پالت ایرو ےس علف ےک تسور نا هسته تس ایک ج زر ۱ ج ےہ ےہ
 سر اد سد کیک اھکر کرب چپ یز رب از سکس ایڈ سا رک سم الہ پت ج اھتادیرخیحس ٠
 کپ بحام بس یش

1 
۰ 2 

 ںیہ اد مزار حل ست سد کس ورد نر کس برم
 دیت



 و سوپ نر کشا اپ ساک اد مورخ ےس اکی ۱
 ل ات ےس ہر کپ کردا کیو ی راج ارب تکی کپ 7

 رت سلم یب ےک إس ںی زر کت هات یدک زر پکا گیس نفی ۱
 تریو توک وپ بیم رحم کتک

 ےک زہ E فل کو میم پاک نل فقر 7۲ 2 ول ۷
 م زرا تیر عرف فل اصیسادداد سنا ںی درکت اردوی یب ار لات یار ۲ 6 ٭ے

 ۱ ۔ دردم ار خام ےس ناف تر 7 رم سم ياد ےک تیر ید ۳
 بلا پرت کد اشنا کسر سا اد هشت شرن ےس و داس ساب کیک عاب سی ئاز کد يک. سا. یراع کد اد نک ںی ھم تزح ناک تام ےک تنا ٹسدر رھا ١
 کر ز بس چادر در کی اہ ناب کنیم ارس اما ںی کت مک رشات وو سس نوک ۱
 ۔ اس ترک ازم پا سالاری نال ےس لب رب ۱
 لی کے کود ےس سا بسا ید نا هو تک میم با سرکار یم لاگ 1
 بج وا نم اپ ان ےس ا یک پ آی نیل ےس ار شاپ جال فکس زا اپ ےس پا بد عل کار ےن عم پلک ۰
 سس سے هی رر : ×7,“ ۔:ےلس ا ران ککر کر هد ور ۱

 .یت یی کلا عم ادرک ےک هرومت نر نو 7 ترش کس ات که هارد
 نرگس ترضح یس د اس ید يک کوک 1

 ہہ ار

 ےس یر ی

 ےہ ا ےس ید نیک یم ساب اہک

 ۱ زا سم ار یہا انٹی میک سا .هبور شن راف تل ہہ. ا اک رک س ےس سب کک لار ۱ ۱

 تیم یب یک درد اب رب `
MEںوہتا.ےس وب باک ےس س ۳ ار عم ےس ترم قطع تر ےن ٹود یاب شاد دم  

 فر س رجم جت یا رد سین شاد وہ سکے ار ار ۔ ںیم کہا ےس تب کد یک ےل
 افت کے سرک کس اکہ درگ وب لس ےر ارب )حر یر مام زس وکر ید ردم ےس تزود ور وزود ی اپ

 ےس ارتحال ےس اش 7م ٹکر کروا ےھت ےن رکن ہہ تاب ےس سنو نہ الخ کیر وتس نداریم گڈ ضا مل ۱

 2 ارم 5 رز حتر ہہ دوار ایا ددم بس قدم کسر قد وآے سز اپ کا ار کس گل کلہ بح تح. تب تما

 سم محسوس یس ےہ جج ےس ےس سر ترک یتا ید چکر مت ناس کس تشط مدد اس تم نر سیل کیک تیم 7

 ے٠٠ وس(
 ا
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 تا ۔- اوج نا یز

 نھ ین گ جت ولوو

 ای جے ںولاد نا A1 اوراد نچ لس ید راپ ررر ےس اک اط هتک

 1 ' دوا ںی س ایدہ ےس تلکس ترحل سا ۔ اس ست e مح تلاع لام یکس ای

 ۱ ایف سہ کن یے ود ںیہ سالم بار و ی رش یب
 کر یک هتک بتا ایان او ست ںیم وک سلاو لیسد ب بجے اس ےئل ےک کت تمیز

 ےہ شہ ےس سا همه هرم ہیک اگل لغ رتب ےک ےس ج 7 2 ودر

 و ابارف ںی سیراب بم آب ا کا کے من ےک بصاص درب 7

1 

 1 ۱ تک رپ قرشکی ےہ ںاسآ/ب سات ںاہ .ںرب ما اقتم بیت رہ سس رو

 ذی بی قہ س رقاد ےک درک تمدید کدی یی ییا

 ۔ ی ٹبدورضایک ت فرد ھچک کد با

 هرگز تعدادی ۱

 و کوا و کی بی ےل ےک "1 اک اشک روم دا کی اہو ےن ںیم ۰ و

 17 تہ ںی ےک نابود هرات فر ےک یرصحر سایر ےس سرت کی شش

 یر هک اعم نم ساک سا و سیہ لا یر لا ےک ال بیداد روا تزئالص

 گا ںی لیپ

 و" س9 گن کیس یاس کپ ۶7
 اش کرک دور لن کوے شنید وفود از 2 لمدد ددا لم مک ابا

 برف ت رطح
 کپ بجا ےہ یا کب 2 رک ےتسکھس اےس ۰

 “ے سور ںیہ
 اش
 < گیس نو نرم ریالی ےب[ در

 ۱ ۳ از فچس

 تدر دوز بوی ادرک سود گپ اد پسر

 : ے هی وو

 ۱ -: ایک اوس یب ےن سا
 ط ںید زوم ںیںہن رپ تاض بسا مپ



 یواین ترا نال 2 ۳۵۱ -

 0 ۱ کا

 : بہر تن ای سہی پیک ںیہ ایل ےس لر رہی ہذا رم ےک ت ارد قت یر ےسڑم کیپ پ آں ی 1 ا /

 ۱ * ے نوک بہم نکس فح کس ا فتو سا ۔ےہانکس یہ کیا بہ ر

 ده تی بت یی ا
 لان سد حج بس دن ار ر چه سی ت اب یر دد ۔ ےسر جرم ےس ےل سم نے پے تہ ق کی :
 بہت سیکس نب لاش یکے سار لطرد کت دل
 ۔ این ےس ےن تره ےک یک رہ رت نند سا ایک ےس ویر کس ا یا ا
 کشر تا جایا ےن اح درک يا وک تہ سا خم تالا ام کا
 يا تالش کما لقمه ام زس ےس تلور
 7 و ایر ے تر سات يا شیب کس بس ےن ہبہ

 ید دا ےس بد کس ار رش یہ را سار ںیہ دروم ےس لی ںیہ یہا کپ ات ارت ں یک سیم
 یارب ںیہ کپ آسم سر بل فا اک ام کپ آں یم تلاع ییا ےہ باہ لار ہک پا
 ںی :e تروذاب کید ںیہ تیزر لت إس تی
 س رم نون سر
 طز ےس ر اب یا ت درم ےس روسافلب ےس ےک پایہ ےرر اب ھا سرک ت نر ناں اے آد : ۱

RE 
 -: اہد بار ےے شر

 ٩ ےہ شا رب تخم ےل ےس کک ہیر هکر ۱
 ایکس ساقخا هد دعا ےن پآت لس ا اھت راج یت کتیا برف 4 ِ

e 1۲ راس ای کبد اس سا رر ےک قت اس کے درک لا ےس عرق :  
 دا نم ےک دحام لا. قمه تر نشا رج وم کک مورک ددا بحام دا چہ تم پا

 ۔اھت با اےس ےک فادمد ترابز سن رود ایپ مرتد نچگت عمل نا ترا لیت مد اک ناخن سل شو یش ستاد اپ آس لس نے مان سم طابع
 نمک رم اڑ تا ین ترفند. نجات مهتاب رم ترس رم تا 7
 زاد /سل نا / 7 13 4 رفت ررر راد ےک ادم ےس سرور ئات صاد تیب ور ی

| xa 



 ا ۔ یتیم یت:.ت0ہہك077 00

 ج ی توش یوم ِد .ay نایسیےرب ںیم

 ا کب اجر عید ترط اس مافی یک ام تط ںیہ ںیم ےس "تر
 ۱ گرد ۔ ےس دوش تام ا بم ںابد لس سا سہ ےن فام ےرسددرت ات با اکدوا نامی سرب تیل

 فرخ بام تير سلام ببح ےب تاور یک تال لابا ہد ےس ایم مو نر ےھر مز
 ٰ ںی تا وپ گرمی تیز تیمور ےل بص ا اپ یا ار گیر ےس توتو

۱ AES 
 رب کت لر رپ مک خب ےس قفس. تب مار ےک ج ید «

 پار ےل کر ان نی یو ہز تہب ےر اب بما اع لا وز ب ںرہ تخم ںیم شکلک

 1 و ےس مزه ےس تخت بگه رر ب تبسن کس علم بنر ا ید عا رک بم
 ات یخ یک. ےہ سرم ما اف گرد ںوہ نره ات سن بحرکے مہتاب یہ ےس رخ د سی

wS ۱کیس ماتم ارج ۳ض ناب تروا نک ےس ا ےب ائی امام لی نو  

 | ۱ : ( گس لاوراہ ںاٹمرا ۲ و یت مس تک تنبل اسم و 2 سا ںیہ

 اتش باب اغ انہ تسخر چند سر شر نام یبا فتر ۳1
 اا ودوار ےک تح یب رشت ےہ ل ںانرط بریدن یر ات خش تیار ی لرد
 رک ب | کشم سم لبه رک اتا تیزر گر ےس لا اک سا نیم. تا نار کو روم

 4 اکر کرک صنبوربآوزووو کردم نایک ےک لر
 ادد ن دل س سج هه پی اک ارگ نت یہ رتا ےک س ا
 ۱ ف پن وید عل یک را فح ب بح بطری لا کد دسر

 : ۱ ٠ے ےب ںیہ یر ایا و یاس ار تہ رر
 ا۸ درد عدم يحام زر آور بحام دا: زرہ ڈار اوج

 ر مچ اب کلاس صاف. رب اش ںی فسر اد ےس ت زاما کت موی ور باس نایت امی ولو ددا

 ٠ یب ا تعدوا ات مايل رس بس سافر مل نیس
 طب 7# اس ارم ۔ ےہ اکر را, ہک و ایک ادا ۶ ورم صام سہ فم روم تروح وا ب حام

 : طول الع ےس تضح ود بج اھ اچ ع ۷ھ ر س لک تر صحو کی آر ت ےہ اجر لب. جر دی

 ىا 7 2
 ا

 ۱ گر راک رض 7 ورم ار ۱ ھے ۱

 ۳ رت ر ۳ ۱ 2 ۴ هم( اپ ےب وا عالطا یرام ےس سا اگ هنر ای آں اسی ںی کاک کدر

 | “ ےب گپ تیار کں صدا رب فیاحکل کت مد تره. یگوہ تیک جم ےس سودا ےگ
 : ( اک نارد ماخما ر

1 



 سکت
ii er ETEتا هر ںیم  

0 “ofئل اکی ترازو 7 ۱ ۱  

 5 0 1و
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 ٠
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 رواہ رنک لاو دل[ تمیز َہبنوس ردت اغ یت تلکس ۱ ےن اور کا چچ  ہفس ایپ اہ اچول ا اسر بک ریس سرم ۱

 ۱ هل ر
 هتل ریز تر بمام کت ايام ذکر هر بسا رس بب پت تی بج ےس تف ےیل یں اد پا نت ی وک رے یت ی ۔ تاازھجب انا گے ین ون لن رز ارم ےک لی یار اد ندی ےک سناب د رجا ما 2 ۳ /

۷ 

 1 5 2 ۳ قو تعارف رب ےک ےن خدا ےس عاف ۔ تسر متر ا تزود کید اب این ےس زیرو (r کی ںیزادآدنزرتسیب هدررا ابا رام لقب ا پماد تان قم نیک رج لک هزار( یاد رد والی
 ۲ ۹ ۔ےسر انا 2 لات اردا ےس ارو ورا دات تزعوروا ےئل اج تلاعر تمامتان ضر ا. تمل رات کا بام ۳3 1 ےہ ایم قنات ان تردید کسب نزار ےک بیل شتر رزم کرج ےس لار ئل رس ار او سا یل 7 زیاد ز مہک نادر ےگ ہت مک: پہ کرتا زدہ هو ہو هب ںیہ ےس رک تنشل یر ہا کت انو بر بوم سی تی تہب 7
 نامی سا ےس ںیہ 1 الی ےہ مز یکے ال کا اف پارت هستن ڈار ید گا ا رک از ساک یس ال کیدو رنا ےس ددا رسا هک سو راس ئی سا مهسا رس تز سما (ںرج ان ےک ترایر کت طب بلال لو کیا قد 0 وا مال ١ ست ای ی ۱ ے0 ١ سہ ترک کر رز روم ےس رد یا گود یہ از ساک ےن تہہ لادن خا رک ناب تشک پی مالطا O ےب تیتر ا کے کپ اگ درب کن 2 طب مجد ۷" ۱ 1 در ےب 2 13 ہو 0 A دف 2 0 ۲ 1 ترو هاله ےل ین رر پت رطح ی مسن نیل رک کپ ۔ مر نادان ےئل ےک ل وہ اب تاس نگ کے تار کراس تکا لوسھ ادا تاک زد لع دل لو ۱ زر ےس آرت سن ذ ہر ہا شر سکہ او گے اپ شن ال ایا انب پا | | ۳
 رسوب تیم اھک مت بینش سا ک۔ اھ اوہ شو یک راس فسا نیم خر نو کیا یم مس و سا اجر یر را ا ے ارادا نا نگ در هرکه ٹک روداو ےس ہت ےہ ارا
 تیز هنر
 ےس تہ تما



 ایت لک وسایل
 Per ناسا سی

 ۶ ا . شرط ےک ی وند شر سا پروا اھت ص اخاف کیا 1 تسیطب آمد لس اد

 ہش ت مور مراتع نیمکت زر بی رہ ۳ ١
راع کوترو لام ددا ارزو دلماکپ اک سد یب

 5 ۰ ۱ سینک سس 

 ااو تلد ردا نایرا س تص کد اد اشو ءالعڑکا هو رده دلی لاک تھما ےس رب /

 1 کت تا یکے سد فط از کت ضتد وج ست ںی ایر او یب تست رک و او. ےھت ےن اجرک سفر

 ۳, هاب نکے کز وکی سا. رک لس دار ےہ سو یل انی تہب تاب لر با
 ای تسود کیا کود اباد ویک ای ین د اک عرب بولت شا یا ےسرار)

۱ 

 "ےن یم ےس ید تل ےس بحاص باو اور ہروشم ےک راع لبا صاف باہ حا عل کدو
 ان یم یس ایک رب کا جزار اف کت سرد امر نب ابد دز بار کرچکے

 ]اهتمام یک رعب دات ےس تستر گم ات ایتخاکت ساز تبسم
 4 ےب قلم تسر ےس یھ عزت تتر نالهنالن نرم

 ا

 ۱ گم ےم پ آھ ت ےس ںیم تطاس ارادوا لاب ےک کان یک باول ترفو سا بحاص سیو

 7 ۶ وض ارک دپ یك ےس ترخو تشک یر بده سد س لد کسب لب ترسم ےہ 7

ایا کیجے تسر ایر وک ع ےک صب یی سر بسا 3 ید ددم نویس
 ۳ تافوا هرکس 

 ےب تا کپ یہ س نک چارتر یگ کش اب کال تسنز
 الاد تعا ایرو ۱ ۳1 ناعما یس 7 1 ےے بصاص کز ار س ۱

 اهم رب تم ےن اف طیب ١یہ

 ۱ ۱ 5 7 حس تبا کرم سس رطح

 سا شان سیزن ان بیم لپ حرط گه دن تسرب هرم ایام ۲ ےےسیررل یک با زر
 ےل

 سکت اقال ید ترانو اپ تقدس پآ۔ بیرون مطب ۴ت ساقا زس

 تنم لک افکت قق١ذب با ببر قرن یک رب سر
 ول رہ د تسذا اورہ ترم ےس ترایز کرم تمدط رضا توف تڈ سہ نو تک ولعم

 ہم اعلی و ط ےک ول وتو خفن
 | ریبپاق بد هاچ کت داین یر آے یر ت سرد ردق سا تجسم سس تے یر زہ پا در

 وزاد رز تابار اپ تم: لی آۓ س بورش تپ رب ترول اور لت رن کا
 ٤ اک لو اح

| ۱ 

 ١ بر نوب ب ںیم سم کیس یک لو مازا سا ۱
 | انلکد ےک یب گیت رقد ےک رد لب ںی کر سطر تج ےک اد یک اھت لس العريب رم

 باور یو انا ہو ببر. وصقتم علوی ناش رب لک مد ا کا

 ٍ ۱ ۱ کار نوت نضفور که سرت اک ار ُإ
EEتن  



 ئالان ۳ك ناس ےس
۱ 

۳ 

 7 رپ داف ےہ باخت اب مس شم یقه اتم بها ۱ 1 کاتر ںیہ سس صام نوک هتبرود ےن نوضجل رس ساک ل با ےسآر ت بعام هد دش
 راک رحب کس سا ۔ےسر ےۓنرکںایب تاخت او ےک شط روا رضای کب حاس اون لاو ےڑرہرر وک ےس مرآ میک سا ٹا تایید گلی سر ا رم نم اسرکومفازود ھت بزر یہ تہب سد اب ایکو اهر سر ریو باری الس سر 7
 _ ےس بس ام تربت. ےس اھو تازال ےس بصاص پر |

 ایا ذر عروض ہر را ای بارڈر فہم بسام اند بس ان تان تتلو بم ےہ مانی زی اہک یب ےک نوکری ابعاص باز. ےب لپ آس شہ ا نو اچ فس
4 a 4 اد ۲ ۰ ۱ ٤ 7 8 

 بت اقالمروااکبعارب باز نکا سی ۔ اک ح اص بازا ۔ ہے اک سک ٹکے |
 2م سم 6 ںی ورم ےک مے را روم با اون بار وکرم سا تب اجایاج بلاطدب طر وا پور لا. ید نور
 کا بنر ۔ ےہ ترضم یہ ترطع ڈا کت قال د ںیہ بی تروس اک ں وہ انکل و ےک ۱
 ۲ رس ناب. یر بم تروص سا ٹن اں وب بلاط با براطم ہور ایکو اقا :

 رو[ رپ رک 1 ںی ۶ 5 لب ساپ ےہ یارک تروم دتلو اد یی یک ید ےہ س اپ یک نس سا هک بر
 ےنیاتں رہ ترک لوہا پس یی ماف کا یم تیروص سا يک هد ون بس ان ء صل ےل الہ 07 ےس اپ ےک نار روا یھب ایکس مکا و ید جا سس اپ کک نامی تر درود ۔ےہ ساری روتا بل
 لب فا ارد سیر یس ےک لوت کوک وف کا بد ريز لوت ات انک کم
 ںی تیز ےہ ےب اچ وود لر ںیم سشگب کس ا لر بدو در تد سا سنا
 ماتم بت نن راب صاع باز

۱ ۰ 
 رس کت اقا ےس فک نرم هکر ترم کیم یاهو تلف کن ال اش را ۱ ۔ے م م

 ےرصالخ۔ ےک قر کوم دم که تابا کن سس مرکب وض نود کرک ا
 لا سنتر ےہ اچ سا١ ہگا اس اپ تر ہد تروا ا ساپ کن ؛ ںیہ دک یم رٹ
 3ل 7 لاج کرک تي!
 ۳ ادای ھکس کک یدال

 + عکس قوا«. ۰ و وک وس 3
 ١ کے کرا بار تر طح ییا 8 ۱

 ہرا سلع لاری. نا تسر وکرم سی سا (انلبانم رانرک دخ الع ےسراما ا
 £ لو اتد نیلا الم سل سا. نان ۱

 لس ات اص مرایتصعےمو بلا تس الطاف ر



 ند شا "0 ۱ ساب نایسےڑںرس

 وت لت تقدیر سمیر 2
 مفیدی یاب نود تیک بیاد کی سکه سبک عرق در تاعاو ترم

 اکد ال وا انا سا هست فس تابا روا یا ےن پ ےساتاہوہ یاب ناپ رد ےس اہ اہ لس درو ارب ےک یس

 : e - لب رکعت خم( نانا دبل کا
 أ - برای بس ےس یر شما و اد ںِیہکں اج ںیہ ےس یس سیب ےس لضذ هستش 7

 بس سا. ںی زہد یی ش نک یک کو ےگ زنان اینو شمس نک ؟ںیمرھک اس

je: 0"۱ ۶ ۳ جرات ور در گن يابد ٹر ںی ات ےک اراد سم ل  
 0. ےس ر راک ys ورم دو هاب لپ ےس ریپ س فا کی سر لمس! دن رح ادعا

 ۱ ام لایت اسب ی مر تاب یوم ےس ممی کر ہل سی ذاع سا عراد ریس یہ نہر مر 2 ۳

 نکن وب و ی کے مدد درب زمرد ادیت ںیہ یت سس
 ١ ہے ےس ابرو یداع کب یثرنصاش کز اعاد ارم

 س مي قسم مپ تر اا ارم ا بطل یس یب
 ۔ ےل کتاب روا ےھت تر تر عا ات ترقد قوعروا نواراس ناال عن یو اتنا غرام درگلاع انگ نہ

 تا ما ا یہ ےیہو یک ای ایمرد ےک ین ترتر دا دیدگان ا الو ترک ک

 زنیم الاغ صرب اکے س نیلا ناش ہن لا وش تر تے لب ی |_لاس#ل موم

 او ایجاد قره ےہ وہ ون تسلط تر تو ۱
 دا و ید ناوک by !عكا ےئ نیٹ اس لاژ ارم 4 رکن در تردد ضرب سج سم ا 2 ااو والا 2

 5 2: کرد نوه کله سر راست

 چاپ باب سس گر اتان یب کک نا *
 ٠٠٠ اللص تسمالا

١ 0 ۴7 EE E 7 7 

 ِ دسم تم و گز ۱ 2
 یل سدان ون اف زس یہ ںیم تی دى بص اسر ما ی( ارم تعصب ح اھ املا رب با
 ۱ ۱ دت ست رے آ

 برام الوم ںی فصل اگ ےک ا اد تعمیر کي کن امر دز چپ لم علما ١
 ۱ ۱ با لے تکو گو شصت وور ےرع کس قوت رک

 ٌ e واو قرص اتش. و - ور اب - -: نر عی جام شر علم



 یافت یک را لرم 7٦7 ۱ نایسےڑ :

 ۱ لائم تسال یش یک وک یک یگ ا درد بدی ترور ارج ہرا ۱ کیپ ا کوہ ےنوہپں ددا ابر ان کے نو یا مدام یب وزر یقوتےس فکر دغا نیت لو گو اصل گر تسود ود ںی ددد ۸ ترک ۳ ںیم یو سا 5 اتر ایر ےن نام ہہ ق اپا ےہ دہن ایم ےس ناکہ کی کی کو: ےہ اک

 ے ںیہ ےک بات اب تعا یش اما کردہ کم پی اقف بانو پت او ید زس ٹا لاک او ہررح ان الد 09۲ ۱ ۔ را تر اگر ماتم ٰ اوچ لوس یب اکی راتلو ترضتں نوبت افت نفوس ارز مارا نا ےب کس نور ا وف ا یرنممب حاص را ۱ ا رم بحام نم ورم بست لنگ کن رپ او باوا وه
 ا . تنو ےنرکہ بار نا ےک نگر ایف ترم ںی اتم وک اتو نا رپ اد بان کے دیا یاد ار ایپ هد ناب ا راپ ٠ ایپ داد یھ پیج اب لک ٤

۱ 
 بی ربا رگ سرکه تقوا رب را هک تذکر دا مت کر تا( ناز ار وم تر اشرالاب ےن سیم کم سی ارن د لپ لیک نر اوری ادا لا کمان یک ساخ شش رک ر ور تا تل

0 

 ۳٣
 ورم ثمر ا لوں انکے گری تاپ اک ا ۔یہ ایسد -لاعدب بز یک بس ۱ هر
 7 مرکب آر وا ترک لر/ر لا چسب اینپ ںی ا مد ےر اکر یدتسار نرو اسل 7 1
 7 هرم ارور اید کش یش لا هب امت ایلرکت ی لوصا ےک تیر آر رک تر وعر انا بق کت ساوٹر در یو رج آہ انت کل یر اغ اوج نما "رواد نادوت یے ںیم ےک ںیہلاش ٤ پر ام تمماو الوم رکے جہا رس - گیریم ییکےت ازال وم پره یس کر ور کروا بس نم پا دف ۲ 7

1۹ 

 ۔ او فر اتم ترس کین اراک باب اکہ من
 وف ماو بح اسرق ںی الو رد ید * ا

 ا شرک تو سراب اکہ ی روش ںیم ا ۔ایآہ ایک انے بام داماد ےہ ۱ رب ورا یر د راک رسا ۱

 ۔ںیرکاید گایا اد یر رب تمم او ورم کارا ترام تاود یه اہ
 4 ن۶ سوا گز مدلی لالا ند ارگ رب ۰ رپ ول و زر فخر عا ںی تاللا کز ۳ 5

 ارگ ا ۱

۱ 

eg 1ا ا  



 ایک ات نت رش الم ۱ ۳۵م نایاب ںیم

 ]| کر سز بی تی قیر اکے رکن نوک بکر ںی: اخ
 2 - لو ادزگت راسب یکے سرک ی سو. ےہ یھک اد دا یکے نانب بطاط
 ۱ ۱ ےہ تب حاص یار .IS ےہ کر اص ےس رش دا ۔ ان ال شر ازرکےسرز ید

 1 روم شو لفروسو توله سبز مو کس یم ایف ان رد ےس ہر ساک رہا ےس لا

 | اکے بے با ےک یہ پ آہ د ےہ ےس بدر ولد د تیام کب سام زر
 ج اک اوہ ےہ 4 کن ارے ےےرور ی اج ھر رحم س تی اعر شاہد ےہارارگ گپ ا

 وہم ےس یم
 کن یا لایت غنی کي انب نام گار وا نوازش م ار لو قکس راز

 ےۓئاہ اف ان یر یی باک فروش لوق یر ا لۃ)بجں یب اید ںیہ رز رپ تببوقم

 بس ےگ ہے افرکر کروا حر وز ادا پکے ابد تل ےہ ار لک کم ر کر صدا

 یک تسہر وار یبا ےس یاس الخ انکا کس یم ےہ 1 اٹ گن ود گارد | یر لد

 ۱ انگ تب هک رح اس یورو هستيم تار سی کلر بسحر دا

 سا د ےہ نکے رب ےہ ادال تیک ےہ عراف ےس تیر کن ا وب
 ا (۹-۹۱ص تسم او میل ےہ کل ید را زا مس ت نا رم مور اک

ATہو کپ ںی بت اصرم املا یکے یس سر. ےہ یر زلف یتا ان  

 دج
 E E رجم
 ا
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 ۳ اٹ ارو لا کک تو سر یبہ پ لا ۔ ےس کت فر سا ےس ما ہیک الوم تا نخ ساس ہ

 ١ ) سم تسلا میر “ا اتم رص
 ترضرر سز یا لاس آے روپ گی دب حیسو یک ا تان اسم اس ےس شا روا ڳا گداز

 صید ےراظن نشر لباق:یسد ےک ترخد رز ن ارو ےک
 و بحاعر املاربک۔

 ا ید حج اد لس زاو تم ۔ںین ےس روک اا ںیم کد سم کد ولد روا ندہع ان *

 | ںی تقفز ےک ص دا او تر از ےک ںیگرزم نفر رو اب ےک سر نون. ۶

 : 9ل: ناو وز نوا بشمار متحد رور تے باہ کانت ترک
 رب ( ل تسمززا مر

 بس ان یت بم اکے سود یاد تضاد ام تار کہ باک ن یسک برپا ےک تاب قلا

 ۱ فک شرک رک ل وا یکی کت ختنه ناروا تاتو تاتار رو س ںی ن
 ا < ید و بحاعرباماربمل وقل ےہ کش يک یکے سود یک

ن ےس یسک۔ بوم نصر اسر نا ںیم شر ےک یو زط فا بیم
 ا ہو

 لک ایگ ےک ے نامی تعا ید لیاقت وہ نخ ےک رپ کرت طو طا /



| ۱ 
7 

 یوا تال

 ی مت گلا او تر نور پد ےک ناطے ہ ںی شرف رگ وہ رر ا
۱ 

 ا اب ہو 7
1 

 فور تیر ارد تیں یب کس یب لوک کل مار اتم عن رک او سازش روا
 ر 1

۰ 

۲ 

 1 رد ھے کر ھگ اا یز ترسم سود تک ا ا یش روس سات عو ٹیم ار راما ےک وا یا ( الس تالا < ےس راجا و اکشن ابا درو کل وضا انت اہ مان ۱ ۱ فاسد اہک /ن ایمر ےک ںی سار دا نیڈ نیب مج بہر اک تم گار وا راد ۱ ۱

 ۱ یل

 يا يک لو و کجا راو رب اظ لا رش کرا“.
 ۱ ِلار ور ظنی ها موها ةسارناوقنآ 8 ۔ لب ت )تخل×_ن اب زم روا ہنگو گا ےس سارے سرچ اڑ کرک بام در اکر وما شارا ل لات یم اراک ا کر یی ا تو (لومر بل صرع ی ر مسرو شکر ام« ری ۳ 7 1 نل ہار ۲ً 7 ۷ص حارسا افر هل “ب ےواہ ان ےس ت سک ھیب ےک تسروزس یا اما النو ۷

۰ 

 یونس مس رت * ۱ ایک یل رم | لاو« نرو مان یگ نہا ےن تخم سوتے تو ںیم ہد آر کید تس سا 7 تاجر وا تعا سا پاک سم ہد کس ا سنا بیٹ مز ورک میک

۱ 
 ہہر ےہ جج کنی سرکل اپ ںیم راب کک ی گرمی رم ےس اےک تام 5

 ۔ ےہ ای ےس ناتس ککے رہ لاش لات رنو قاضی ام یرہرایربظ-ضیرہہ له لر عطا کات
 دم | داو ترشاتریس ل .- ادب یا” نا ترا« یراق دوس نٹ ارضا یگ ںیم یم لک کس رومال کل رام ہوس رک و رم تر کرم لار مهروس لا قارمالع لی ام ا کاسب. یتش |

 ا ورےررسآ

PO PONایر اپ کج و  



 ان یک ف رش الوم و نامسےۓی| سیم

See E۱ 1 7 ورم ال او ںیم ل اھا ںی اتلاف اوایل مع  

 7 دوش من SIERRAS ملنا بب JÎ sh ۔از اور ھم 7
uتاج سب رت رس لار لاو مکمل  

 1 مکعب یافت یم شا نارو تم تمہ ےس نا لاف یو لکا | ہللا ات
 بکس سرگرم زامبی. یا يک لو ارگ ل ماس رر ۳
 ا بتیسامبال ادیکا و ین رس ےک ن ر را یک ا زلوم تسحر وا تا تسر رک ص ا رنا ےک ی ام ےڑٹ
 قلب نت لامل نیل ا دا ےہ ورم ام نوک امن نرم لب تم دت یک ول ۳ 7 شون تر

 FS ۱ -: اگ رد ال نا ںیم “تازا
 رپ نا ایس ںی تکل وف رود ددا ارکان زور بطاطر وا نرم

 | تب نانو ںی لا یرارک س تی وقع تے نس ترت همتا
 هات ول ےئا ےب کام ایپل سہ لو ۔ںیہ ید رگ

 تم لیٹ ںیم ناک یاری زيرا تن یزاو بسر لال سکی اما
 < نیت ارب یر فر پن اند نان رپ سس نک تو ا کک نور وا رنک

 سد پس ںوک صوار مک لار رو یک نوک سر کت سویا صف ضل
 قصه تم سم کر ںدو تفکیک رک نو ےگ ں یھب

 1 ( ترفق ن یر انب یکے رج یک یب ےس سر کو کیپ انب یکے سو« دار فا هک صو اب

 گان ترنصحے یز یل و ا وک روس ےس کت
 کپ اوا ارور وف کا را ر قا ےس تار ام کس رشک: لی
 دا تر عو الا کلا ےہ ےک بے نک رویا دنا ےک نرم فست

 کس عیب اره باب ماعر نا لاس ںیہ کے روپ کر امن ےک با مالع تا
 هر تیر رکن جهان حل رب تر یکن اتا تمام اد روز ول کے وہ
 ! ۱ هلم ےس کاب اچ بک

۳ 

 7 اپ اتکا انی اسد یھب شفا تن ایر کے ایڈ ایہ اوسی ۳ لوس سز ۳3 ۳1 e ی

 قاب یوم ا د تابطخ نا ےنڑڑلنار مار دا و تف وج ۰۰۶۳۷
 ۔ صب دکر ا طم کا اک
 هم هم نر اد قضز ١ ترشا ترب هل



1 
 2 ۱ ۱ لاک عن شان الو ۱ : ما ۱ ناف سیب 0

 ںی لک وہ ےن ںوا وس ےہ ال ےس لنک ساقط جلو سا یکی واب ارد پاپ املادبع باب اک اوس ما ۷

 رب رکے ایکس لو | سیم نھ ےک سوا کے نیا
 رای اد یکم لوکس تسب وبسایت ۳

۱ 
 ( ص ران و لوقت ) ۱ متد اصلا وز یم کش تھک ××.
 ہور نویس یورو اکا نوت عزم سلف ایک یم ی ایم اکو زور اف که وب هی * ۲ 7 ۷ ۷گ

 ور چتروم اک یر سود کک. ےہ یس وہ روزے وب سی ایما ہے زد ' ٠
 کت ے1 دوو کس سوره ےہہک وہ گه زور زار سا زامک ءار هور ان مرگ اک 1

 مر امام او لا اف قد سا اوہ لام. نوا تروپ بم اوہ حرف نل ےب کن زر عا نالا
 یانو اف یر وزع بلا اوج لف رک سس زور ا یلاف رکی گے نر نکی کس ا ںییک۔ ولید را یا
 ۲ تفالررهزورز اف مقصر هزور ادرک پس قرت یل امر وا ہزورزاف ےس تیشی یک. ےہ

 تک فرم جس انکل وفد امی دا ںیم شرف زور زنم لغ یس تکد امجد کوک ا
 ترس آے سار یر روا ےہ تووہ وری یت وود لف اک اس اوہ تب اسل ۔ ےہ داب ۱
 کس او تب عج لوک وال ٹپ یو لات تام ےک تم ال تک برکت ا
 نما قوه بس چ رسد و فان, رک کولاک سرو تازه کروز یس |

 تس اوا ے رسو د ۔وہرارٹید ہو قل اسابا نو تام رد ےک سا ےۓاہ ٦ انب نیمار رد او

 تب او نسب رر ےس نیت رد ےک یل ےس لن و تہررز ےک اے یوا وہ تاو س ..
 ( استیکر را[ وو سیم نیس عدالت ۱

 نادت آی رو فط ےنرکارس یر منا ےک پا یس لا ۔ سہرا ین )کر رک
 پرده کسر تک بو فی تافم یخ ما 1
 ےہ یک چپ ےس ےنرکس اب نت دادرارقردنا ےک ساب کر کد ال ںی دشت بدر اموی یک یوا تر ۰ِ

 لم یب کک لوک سا کپ ایک لات ٹچ ےس بم تورد ےس ی اتم تصرف فان
 ١ ساکن والا نوش اسا ۱ ںولاد فکر ال -

 4 ھی یب اورافراب مکس ارام کاتر 7-7 2 72 / 2
esار دتا ںیم ازم هرب کک انجان سورہ ینا لنا ئاق نک اےک  

 ۱ ۔ ںیہ کس فنر ام تال وغ دن وم ےک ییا ت رفت ں یار را ےھت 4
 الدرر شی ا ا اک ارد ا ات اشرد اک یف اظقم ترت بتن اھت یکم اه تب لب ۱

UO ای( NN 



- 

 e ن7 ںیم ےنال بیر لاو تمت ۱ ار اف هست بح ات واو مانت تاو می ۰ ب

 یر ایکن دان کت اذری وفا نقوش توربو ناف رک امی رو رک ےس ب داروا سواق تسب اک اد ترضعم ںی ایں اروو ےک تب ا مت
2 
 یر نر رص اد ےس بس و کوا ۔اوہ باف کر یہ وہں ار لا
 ےب بر اعر ںالےض ان خرس

 1 ط e 3 5 ۱۳ ر زر تگ ۱
 گر ترس یک راد نبی ۱ ۳9 7
 تبار اب یک اسو کرافت تربت زو کیل ول نلاتساو
 ا ۱ ده ےس ترے اوج اک ما اھکامخ ےب ےک فک

 2ے برم تبار ان یہ باہ ورم کس لاف تیر ب کز وا تریغاردا کا
 9 ۱ پر تر تر ین اتم رنک

 )فیل تب و رو ےہ ایم سودا اطا شر و گی و

 اد یم الو رک یم ےنو لاش ی یہی کرلو سا یم عاص او کف بل
 قوا پس یدنم نیبد ےسایمدرکے اتنا یار نر نو انکل ای ن اص رو یر هود ںی
 ]رنگ وتو کا گام بس انس رج لارو اهبس من ردا نید راس بسته پہ تب اکسس

 ما ےہ بایماک ان لا کسر ابن کت فو سج یو لمس رپ کو
 1۳ ان تل کن ا پا توپ هلی ست یخ اےس برا نوکر ۱و ےس ول کا ےس

 ماس ا ولد اپ شل ترکی ا ول رک ساير دا ورق ترم ام
 )ترور لین ںی ےب زیر لو یک ورد ںی بس نا ںیہ بس ےت افرا اه بای

 رے یم ترس رک هایم رگ امت سس نت روف ک

 د ر اھت قت وزعت سرد ۔ ات یکی باع ںار وب ات ایک ایپ کیپ نشے لئے ک کئ اسمارٹ لگ
ایک اش ییدصافنم ےک کلک ید 22 ان ل ور ۔ یک ار ملن یک فو ۱

 7 الا شد ےس ود ۔ےہو اج

 یک س ا شو روا همون السر ازم کرتی تا ںی م السا اکر کز امن سا ارق ی زال ر ھ7

 بلای خد ےہ گنا ناپ اب ےہ کن س اب اک مم ںی نکل ای یر وتموکس ا ناو تسمه

 جو ادا و لاش ںیم تزف نر کیو رد یت گل لم ایس نیر شم قراری قناری درد یز

 را ات قرب یک نادر از ید اگ اکا: بوت ود سرد یک ید یورو ترسیل رتصو
 ۱ ! ےس روز روا ےہ و هست دوز تارا نشو سان رک



 ال ےن 5 ناس لےے مٹ لر
 4 سا یش یم تابناک رک ورا برگ بت مک اوہ بی ضر 1 اگر رب کبک هک بص اد اف تا کوما بن ی س بانے و اھ ۱ ۱ ۱ ۱ رب کرک واتس یه ماکں اف : تا بور ات و ور یار کابل ار ا ات ۱ یر میکس یک بکس تان اج اھمیت ابا اب ےہ ام یر. تاب بیر یکے رب و کس ۰ رام هکر ات سک وزير ادب ید ٠اگر تاج بای رد سد نب ا 1 ےسر ید یکے ٹس ےس ںد ر اسکا علا شیو سی اےنپ ار لئ یل تب هیات ساک ۱ ی رک مکس بوک ور ناپ تاک ۱ و ےک رب بر لس لر گرد تام یر کریس لول تد 1 کردا یک رم ےس غل ےس یوم اف هدف د فر یکن رم ت ےک سار وا یار انا تنور سرای مار یر یوم ےک اے اید بی7 ساک او ؛گإگ ا ارور اس ضرر رب نسل سن زر 5 1 ۱ 00 تقویم و ںوہ رک تکی سکت کر هوس ۱ اپ ای باکں یارنتاضلاا بآ-لد ےک رات کت ےہ یو رمد قلی ےس ید نزیک اک وہ کر ںی بد ا تیا 1 ید تا یک ارت سراب انس. اکے یس کیو بستر ںی ناس اد یا ۱ را یس بکس تری اک کر زرند قو ےسر سود. اہ سکه 1 شهرک روک ںی تد یف کھ باھ ردا تاتار میک فعل. خام سذ مو ۱ سکه کنان قورت نوک ف کن رسا بند سل لوک رو 1 هم ید تر ےک یا تکی کسی ےس کی تو ادرک اجرایی ںی ما لم ۱ یت ارد اک ید وت تلف وت ترک و ارگ رک و ںوڈود نر ےن کیک کرک ضا یک <

 تر رک یکی اللا سوب اعواز انکل ۱ سه تن اسر زوروا ستل“ پآں وہ اکر ۱ ےک کی رشم کک یر یخ: ںوہ اف توپ سر ی لا ی هلبآت دریا 27 ںیارفرو ےس لد ےڑھٹ ارگ واد ےگ ںی اف تاد و ےہ ہما ےس لالو ارز ےس لی دا
 ۲ ان نیر یر کود یی را ارن راردا هاش ےن یم فری انشا ای رر افم یاس رد اتش اوا توق یو یک یک ےس نے رد ابا رت عمر ابا ھم تمہ سوپ اہکت الف ےک تم“ اتر سک اند اکے ماتم ریدر بهت ۱



 تتل ۷۳ ناس ےڑںیم
 ا 7

 ا
 ٤ می و سرم ۔ۓای الا ڈد لت رباز ویی یک نر هوم تس ارو ہک
 ۰ ۔ںورگیبہد فام ا

  Ddےس ٹکا اک رگ ماز ےل اول صا 7

  7رے اشک رز عترت بصاص زد بازیکن و کسی در دہ ی اللا ےس ۱

اصسزو بانیرواےس پار. سیده امہ لگ ورک نیم ےئ اسوہ وم ںیم
 ۱ نر نوا ۶ ارم ح

 ۱ هس ےہ انپا سم امر اد یاب ساب لند یک باو

 رذش یر اب ارو ںی تر هو اس

 ۱ .e Up) ٠ہ رغم تاوراو تاپاشر ۳

 1 کفر ے وہی از ےن دت ردا نایت تای یک یو لات تیز .

 تے سک اف اط

 ۳ تول و ۳ در کا سی رب کیف لپ نیک اھل ےن ھم اط کیا 7

 م اجمِک اب

 9 ییاپربازف امر کاسیو و ا ایک ےس کا کی د اسکا ورکی ؛ ف
 تن ریزہ طفہکا فر ین ےن پ ید و و نب کی تس فسا ۳

 ۳ ۔ےررایردر اھ وک سر
 بوس در عم قد اک ہل سو ےہ نما تن کا کے ٹر دا سکا یم اساس سا ۰ ۳7

 1 مو ور و اب سا اول ایا اکا برف نوای روک اب ںیہ کانگ نر ھچن بیک ۶
 "+07 ٤ پے رکن رر یہ یر سا ہک ۱ اف م کو مك)

 تر مقا
 تی تی ی یت بر 5

 ۵ تہ و را ی 71

 ناک باشا
 اگ م وام با ےب آں س ےہ نوک یک ا

 توم میم ایی روم الما تمام یب ید ےس ل ضقت ا ورغد تنسرض رد دارا ت تو روا راش

 کک و ا ی ا

2 
4 

 ہا
۱ 

1 



 ینا لو Jy ۱ ساب ۵ ۱0
 سادات ام 7 م زار نوار ت ےس اپ و ایام ی ایر گکے بر ےس دک رد ںی مهر ضد قے پا

 ۱ ۱ و نوک کت اس سی ہد رپ f اک نژاضنیرد ارگ ےک نت ادق سهند ان بشار ۔ںوہ قو نکے رب ےس ںورسدد و لای لر ۱ نی سا رک هزئا و تماس کام لس ناوک سرچ رش یخ بل ور تم کے رک ادارا. بست هر تیکه او نیک رزم نوار اء ٹر فاو و و ںی راد وکی سال کل د ےک تا گواه ےس تز 2 نو لس را ۔ںیدرکفف ایم ےس لورا لو اتار تا ےس ںوڑ سو 5 4 رب ی بد خب اطاق لبه Js ا قت . بت زا رور اد رم اف امور ن اگرچ اسم قفس ۱ ترا 4 | زر ہک ںیم ان تیر اب رد چتر ےس
 رگ یر سل لو را ۔ے تن ۱ لک( کج کیہ تن تستی IU قوس ازت اوہ باک ہاف نپل شا ا ادات iS لر نکا گیتس رکو کں وا ےب سروا امر رکن وسدد یبا ںی 7۳ یر یی کک اڑا کتا ريز قالغ اد تصادم ہما رها امر اخخ تل ر شر وو رعب يسم 22 رو اتگامز نما ےس ںوتسو و بسے بال 1 و

 رخ بر سنہ فالفرسا یل دوام ط ۔ ےس ارد شرار ر تیر ر لاو لب کہ ۱ ا وا ا ا ا ا تیر تی لو روس کر کد ایر رک شرر و اسکت سا فرد سس ںیہ پا ںی ۱

 ِترززآر ابر بک قال ےس ہد یر ما اتا ع- لو مکے ےک بال اعلا ےہ
 رز هد اینپ لےے الان تر ابد قد امد تل لاک رم نیرو یوابر قرض شست
 1 کا سا عرش تحول ندا ارس ترک تل ل مراتب رنو
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 -لار شرار املا قوس
 سل ںی اہے کر وتو ےک م تم نو یس ۲

 وام گیتس وه سبب فی تای اوس
 ابی ور رد- ےہ پانچ بس ادرک برش ابتا ںیم تی اور کی ید تم زا یکن نت سس دا و
 )توده ںیاک وچ سرد | تغ لدا ٦ -: لپ یورن نابل یس الع هر 4 2

 لورم ماگ ضم ےس تاب تار رکن ورسود رک ےک ےل رپ نابزرکں ر کر
 3 اھ اکو هی فا تفرش ا یئا دام یک رد ان 0 روا اف س نرم زر نزن اک ی

 ۲ لات اک لعل اتر تامل اعم بتن یا ارد ۔ ےہاس خال لر کامران اکر ںی
 یتش داع ۔ یش تخزن یر و یر رپ ےسایاسو روا باک ب استروا تا مامی یتا گری
 ۱ ۱ + قفس دامت خور ایگ این پلک

 چت
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 ایام از ام اکا ھدنلاجب بحاص یس یخ لو تیر رم بحاص نج سا الوم ترنم ںیہ تر ا

 اد یک بم ضش او جیب بس ہو ہک: اف نويسي نہ
 ا ` شتر بے کہ - اکنون

ر عامر وا ی پسری داف و ترنعحےہ رد ٰاِور< ھ
 افرا تو

مے ب اھ از خر بال ڈور راپور ے تاتو 4 | یکی را
 ۵ سکس لو لت وم 

 ۱۱ ده تر لیکو یک یں لس یر یہ بس اب اف کن و اپ ی بحاص اف

 9 ۱ ۱ د ںی ج۷ یک

 لر رسم نشد نا گیم ا ئاد ئ اھڑڑب حرص کی داری بسا ین ضد
 ۱ هے اسی شہ لب

 زور رنج ن r رک ںاکھ اپ وک لی ی

 ا ر ۔ وہ ددا ےس نان لیلا کوہ سرگرم ترول اد
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 ولرم تب نت
 تند اب لا ںی ترتر ر درک بسے نفرت ناتا یم تقد یر ںیہ ساب: قوا هفت فراتر ا ہں تم سد کا کلر بعد کم برم ار تضاد هک رد تو ےہ لاقت اروا یتا کلا -ل زاگرس فر اوا انن سند رو رشد ریت ر د قب تک ککے کرس بر ا لات کود ےب خم اد مورخ مس بحاص راکت یوا تر حر راس ی ےگ مه امیر تلگم امر ۃاواصلا تاک یخ وہیل لا یل سرک ون طا یت ری ۱ قرن ہل با سام. ا اک یر ساب ےب کد کس ا رشیب ںی ںیہ یھ نا با ات. کے نیب ںیم یر ےک گا کن وت یکن مان کے مان ارب اے ضد گی نایک ۱ ںینراظ یه سب درب ید تزاش یافت قو بیع ت ہد یلدا 7 هد ےس تر یکن وین بصاص ی اعتز یم تکرار یھت ں ورو کت یبا شل / رشاش نوک باک یس سوسضاگم ںئاو عہد رک ےہ رکا ےک ں وہا اچ سارت یب ۷ ۱ ۱ ا
 ۰ ۔ قل ےہ سا امان ےک توس باس ا

 ته ور

 از طب تر( کر سکس ا یک ب اے منیر اد مون یس رک یادآور اف کو ت یش لوٹ وڈ ا ات واب ات نین ا ےب رہ روک یا بو وی ی اما لہ تو سکے قو تا داد پل ۱ بر تر کارف سوق | ترک ب ےہ ںیرتوکتماب ید کاک یوم لی ورک ےک انس ٤ رک افر پ ےک ےن اوہ رو وت یی کشوں یر شاکی کو ںی
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 ںی رو ام اوہ ترمز یہانتا قد گر رز غار کس 0 تراک مس ا خاک تک ار )تام ا یوداو لب دہسطمر و فانے تار. بکوگر ار ےک ی افر لا گا کباب رب ا جز سرو رخ بوک اب ر چک ۱ رد گیتار لر گیج ست ترے ہہ یہ ساکت ن را
 لس خواف ۔اگے پسر تما یس ایا ۰ تي کت نگاران رانا ا

 سیم
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 ۳: ر رت راو هيد ز مو ال چ ۷ . رب عرق نر 7 ۲ ساق روش تسو رک

 1 2 1 ست ترم اک 9 . شش بر هر تس قز شپ زا ملا
 دید راج داع ہما حس پا مکا

 د ۸ ۱ ترسم لم فان زیر مچ
 مس نر لآ م اھ 0 ج رڑزل زا الواد زل ف چ
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 هد: اب

 ےب کک نخ انہ و عار هش لک
 ہر ےک دسیا رازہا یاب گر ک

 2 4 0پ
 سس

 ٩ بد شی سض دا

 3 ریش له وب لر ساب بل

 دیک 7 رےہ مش یز لبا ناف

 ۳ 3 ہیلپ بام نو مسچ هات و هاب 2

 ترس دا ےک پک ار مل تس شب سرک شوک پ
 و ےس سا ہیر SE ریش ب ات تست تا مارک

KT7 7 ہک  
 تر ا  فتش رال N لگ | وا رش واز تز غرب

 1 ام اوز گر سا $ دی 1 لا ریز و لا

 بس مرگ شما ?N وا یا تیک رشا تر تر ٠

 as قیس ہری نے 7 لوس مس( نا نارنج ترک پ
 / تن ی + ۰ 4

 تک سه 7 3 اما کس اد ںی گارد
 1 سش سن وخ ير زارا 3
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 0 معا صا ۵ اس رپ مع صر رز شو کم
 مپ اپ اکرم

e ۱ررر و س کرب رت سا مر یر رک ب اص شر الع ترج ( 

 ۲ رب ےکر و عربا ۔ےآن اط عسل - اتمی و لس LIST | م بسم تب راو

 | اتر رت نیا زا شیلات بند میت تر
 9 2 را ردوو ن ا جی اُن راب ها ری اش یگ 0 سن رم اش میخ ان

 ۱( نصب سس لا 7ک تنسحط سریہ ءاشں ابی ءانں گی ہ ی کیا اه بردا

 وور پ نادار ت اہ کریکار دبا اه ام تبار یر کس نائن
 اس

 ۲ ۳ 0 ۳ ۰ ¢ مع ار ی ۳ 2 ۳

 ٹاس vf کپ یاد نسب لنت یه ۳۹ میگی شب ی
 رب سر یر رے ہہر تر و ۳ یو تب اس ا او
 ا ترکیی هلو رسد یک رخ لس لباس گیتار
 اسم ۱۳۰۵ الل اس ۱۳-۱۷ قا بی اردا کل ہاکی و یر ےس مہر شو عو بحار الت ألم رب
 اکی لامص مس “تاج نس ےس راہ ہم الع تزحج۔ ید یت کمی زی لا برتر ںورازوسردوا نداریم. N سے  ہ 0807

 2تا مس ی لو يک چت لذ گہ نیس سم

 مر ۱ ۱ مموں
 ارد لمسی ضرر رس نر بیو تحت ار ےہ
 5 زد ترت یا یخ ال يک سر : نہ ںیغا ںیہ ا اڑپ لعن باہ اکی اےک ئاطماکں زمہ

 ۱ : تی باس سر رس يا رسد کی ضیا
 ال سا ےک تام یکے ساد تابش زوم هاش ہل ایم سنی دارا راد ےک

 ال کس ام لب اشرف 1و دهه پ کام رکنا وہ سا ب جس ترام هنگ یل
 1 ۱ قد ٹن 5 ۰ ی

Oلاک ۳ 2ه ۲  

 را 2 مع نا س کک آت قو راد ےس افا ھت ےزرکلاطم اک ا نس کردا لو کب

 0 چ سس



 تک ام ۱ ےس ۱ نویس 1

 ا یر ترفاررکب آے سرش یاد یک اص لاعاد وا قالغا نح« نب لس اس و و جاي ۸ لازخ کءاز نہا دا یزارکت قو نیا 7 کام کے u 07 هر یب کد تیبطعا نت ربا عزت ترالز سا کہا ےس نین کپ ےک امت لب 7 ۱ ۱

 یک کرت کی لفٹ ایک ایکو در کناف گپ ندرت کدہ پکیج یک سل
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 مسی ناز تاجر کرب اطماکت الم لر تير یک ل اردا ات شم یوا کل اسا سذ رشد کم پا ۱
۱ 7 

 لرب ارم یر زما بحاص ناعا ۵+ ت زم“ یا لی تر« هنر متر ر کی اک یب: ملز ورم ےس یم علا زره نو شریک لا یم ۴۳ خیس اس تم تی اي روا ایکس ہلا دم اک ابو مع ضر 72 راز ےک اد تقیہ اہک او لاسراپ ےک پکن 2 ے ہار رہو هشت ی رخ یک نر موبر بوق لی یر ی تم ال عروس ہرا پکس گلاس از
 ۔ےزل وا سبد کام گل اما ندا کسی پر کر نیل ائ ولد ہراس شرب رس ےس ناو روا ےک س لت ہرا م تسر کوس سد یب ایم ام تینا بکر 7 ۱ رپ بح اس لوس فال دز
 نشر یب رام ضد مي یو عام تا ی ا ےل ب سموا کز تیب که ار لیکس ماشواو ہل. سل مزا هستی سیر تن یک کیش نل بی مم ردا گل رت کوروش یک ما لاس 4 7
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 با
 ےک یو ها ارکب کس بیس. چتر بنا لو پک لاس فردا لاری یر مي یمن پک زما کک ھا ںی و | ماند شکار ارم را قناری و تام ۱

 ا مشی سر تی ساک کلاس پلاس سد اکی رس وا ٹی دو اد رلا نفسم هک ید يا یاب یا عرب کز پر کسر آکا
 رو یل اا کم

eےن  
 سد یرلع پا ےیل سا اب اضزیدش ےس فط کم و نج اڑ ار رک ےس د لاش ے رہا هرلاو یارک رب 1
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 | شموع ۲ نایات سا ۱ 24

 ۱ یر ب وب نم هوس
 هوار ارا وا تگ فن یا ضیلرکت ابو و یار ب

 7 در ترش بس لابی هو لا ںیہ یہا تھ ی دنا و دکتر تر
 لانا سس کرد لوس سی تے مرے ترک او اراک ناتو
 ۶ ہہ یت یک ید کنت رسل ناز ا رام ر ےک ںی کے کو رک ب ح اص هاش سا 29
 ا ا ےج لر شاد ٤ اف تای ںی فر اما لس ںیہ را ع لاو

 ۔ںیہ ےس ںیم ہر کن
 ےہ شک دهم 2 لام پنیب نم رخ نا اوھرک نمی ارت لا

 | راکت حاص بسح اص واش ترضخ
o 

/ 
 اساس اش تراس مي ایکی رس بساص اجرا بیج ارم تحس پع اس هاش تر

 تن سد سس كا, کوہ یی بحاس هاش حط یر باک
 ا ۳ ی ںی راد رکے لکم سود دیا کس ا ل ليگ لس لک ول تیس رس ےک
 7 رپ لر تائا یل سم ته ہم الم ت وا ای اڑان زکر ار ات

 از لو بحاص بیگی رم تیتر ميل ائ ا1ت حس رس شی دارا تس ہرلھلاراو ںی
 نت یے شام ایی یس یی سبد ترص ردوا يا کس نا هو کا یک اره
 ی لام تیضح ۶چا 0رب حاص رکے تو یک اک ہرمز ارم ضیزح_س رو روا ا لا مس
 a قالبی ےک ت تایم یقین ٹر ٣ ف مار بتاع ترت مر بحاص نار بیبر

 ا ار هاست e ال ریس سیب کرارا روا عا
 شر يا سا یاد بحاص

 و رص: دمنا 2 شم مس تین شا ارود يا

 ۳ ےن اک رکون کک یی رک ۵ نما بر لخوارحترٹہکيس
 ۱ 1 دی ترم قضات یوم است ںیہ کمو مگس

 ناما ببرم یتا و ار تع إب العلا اک ںی ںیم سم نر تسمه
 7 گپ

 6 ا
 تے وب رو یهو هو دا اراد آسم ا ۱

 پار ا ایڈ قلع ع وا irre کپ وت ارب حن یل ےک سازی ما

 ایی کو و

 ہون



 .e o ناسا ں ۱
 ۱ ۷ ی

 7 ےک تب ار جا ک تکا بیک لا روا رنک لا سیم اور ریس دم ید راوی ب حاس ن اتاط رم « مر یر یترحا علم ارم ر من
 !نرپ ان تل کی لوکل ہا یاد ضد ںی یل اساس انک ین یف کک بش ۳۵۱ا ےس و شرم سد لیعم اه پا مغل دا ےل تلر الا ا لیا غا تنم اب (یکر ال ا
 ۱ ۲ ٦ یی ی لاک و اا یکم تب لپ از بس ںیہ ناور نقاله ں یتا ملی رام ا

 ۳ ترس ۱ ِ 1
 رکا لیڈی شفا آم تروا ا ہر صا ےس قا ںی یس از لام ٹر شنا رند و یتا اهر تستر ساز تبصم ےس رم تر ی ید زا LAE را کروا ہک رس عمل ا ن ف اب للون لہ بہے ٹو ا ارم شر برف ار تگ سرد هیت لنز و ورسو لارو تر ا کک لم زر رت ں اپ لاک فد مک کٹ رک منو ءا ڈیٹس 8 ییا دان لاتی رار اب یا دیبا ۱
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 را تاد زر ۱ ۳۸ ےس ادد تاد نارا دن لاتم 4 نوار تیک اکا تا لاا | ر ع قوزن مکیببت۔یزیمیگزکبموبوخع و یا سہ رز پام تما دا یاب ترش اوا ر ها ےس وا لاس کرم تتار کر یک اض ال پیش ی رزم روف اد درس تو ناچ ےک تا اک نعم ۔ اف 3
 ۲ ۶ 0 ۱ 1 ۳ ملی 7 1 : 1 رکے دو ست اب سا اد تی کی یکم الا یا کریم * وز ےک یر اتت ترتر زيبا ء اش الٹ انرلعا ا
 تاسیس یاب ریس ارم يک ر دب کرت د لا رکے ی ر کس سرالول ات مد راز زر کک رز مر منکر سد پل کر اھل و

 و ا ۱ a روم رب 0 رب راک نزار. رپ ۰ لالی[ نارما ماہ بنام يا تہ پی ید یاس غروانزہ عراد 1 ات رز یی نایک کاسیو ںی اعلا ن اطلسرو ارم نا نیلا ارام ايلا ای ض آل رک رسوا ٤ ۱ و کلیسا یکم

 پو ھو ا ھم وف



 : ہار ےل بحاص یر انحرت یگ تالار قم ۱

 ۱ ٹو ےک
 مال ۱ ۳۳ ۱ نایسے یر ںیہ

 ۔ ےھت ےکراؤارڈ مت ی روا سام ارتش

 “ےک لا تاآس رت ۰ بحاص هان تتح یو دم

 ام ماکت ساير الی السار دا ےک تلت ل ئا) زر گا 2

 ۱ اراک امن ٹ صل یکتا یب

 اکو ماش ء قع اج ناشدت ےک ريز یر تنح

 : 4 بم تام ےک را تیمم ام تار سر ی نا رہو کت اه ےس

 ۱ ذرت بت تیام ترس

 غل معلم < طفلا لتا: ر علا للك« ليلا لا لعل تر | تستر

 ےافحلاو باقل ١ میرا: اعف رف دود فل زا سهیلا سا لا7 ورق ملا لو

 | هاتف در لی یب کر شہری رہ اکے رر هد ليگ تو شیر رس سد که اشرف ارم

 تر ربط رت لبقت اکہ چ تافد یک اند تل کرا تقو شا تافد یک

 : او لسان اسکے ا تن فن اسکا: تعا یو عروہ شو رم اکب حاصداش

 ۰ اتم

 یکتا خیر سرم ترام بل اسے۸ وم بح اص ہا س مد یورک ایل ضم

 ۱ ر پل رر شر رر کچ سر ےک
 ناو ںی نون سنا ادزاوا
 اف آه کس اساسا ترتيب کت, کن
 ۷ اما دال کرک کک داو متد تیا کی ںی ا ےک بب تالاینہکک ں ورکو از ورک السا سیو

 اد ھچت ںی داوا یکتا ۔ چت ایگیکرابط کت الایخ ہں تاب لإ رن رکا لٹ سے قا

 و

 .... .سمییج چو
EEE 

er حسی 

3 

 8 ۱ ۳ سلاح یی

 ۰ 7 ۰ ون وم ۰ 7 ہر 1 ۳۳

 لو بم ےھت ام ےک اسار ازور ہا یاں م ںتلھی لنا تفتت وع ای و شم
 p0 وتر رم کم و یس اد خرد اوس 7 رو

 | جا تخط تل کلا ا سی در عج یش تک کیک تجاری ترتيب

رس« رزرو رانا یی زض ام ربع ری وف: طب ےگ
 طیب رار ادر ش

 ۱ ۱ ۱ ۔وھتسے او

 ای یهو م ا فلا ا تیام« ۰
 نخ ور یم سا یخ تیا تز اما تو باب هنباخ شرر اا کپ ا



eار یش “ 

 ےک مرکب حام ہا تنح لات عمر شلا شوا ےس اد کب بقا فردا استار« هه + خرد« تیتر لا

 قو ترس سم کشت فای ایلام تم لات نوا یتیم با بسا مه لس لک پت تنم بصاص هاش تم اب کیپ یک ل ادار سو
 ۱ رت اد ا

 رار یابد بحا هات تنور تار وزو نس یر ددا یو کل اد ےک تار رھا EL رم
 رت هری روس گے و ت اار رسوا ۔ تک تالارسی ےل مالع افر تر مل عم نت تات در مملو بح اس اش تنح ےن

 ا ےک منو نا
7 

 ےر ٹی یر اساس یس جس کت اقاط تر رام وا کلام لس ںیم
 7 تکست ما یمن ام گریم س ںی لآ 1

 کروا گر ناجی سمت سد وا تنو, تدا هند دلت کان یک
 رز کر شنای باب لعا ڈا تشاح ہم ا ١

 ۱ « اگل رہناٹھک هست و سال یاد

 ۳ اش کردا تنا اک ای ال ط دیک راس
 رب لر ملک ید کت مہ سل رسم ما
 0 خ زنه ئل

 ص ۂانم ل بر اڑ ا روا تیس تست ید اع ال او اار کے س مر ےس تر کیر امام

 7 ایگ الم ت الاد شات ور بحاص هاش مح ں ہو تر ا زا ساب وب ا
 i گی یہ ںیتسا ا ایا کما بصاص منا نس انت اےک ل اس نقد ےس داما 4 اس ۱

 نشت اکرم اما تب طب و نم لسٹ ا لو کرس
 ہت لاطم اک طالب اس ات

 يا ی رک یبا لا ی از ساکت کمک لو 9

 ۱ رکے رام کت ام تر بماسداش ت نم ر ت رخ را کرل موم لام ۱
 ۔ وام سس گن کب حاص ءاش راہ لاسس ا روا کراس 1
 لب حاصهاش بر اس 2 لر یکم لسی قال ءا اپ نکا یز لہ ا
 زنا ت حرف لاا نفت ید اقا لم ںیہ ےس سے ل ت اسم ب اہ نہا ردا بام بم اب ۱
 کارت اقا چرب کشک لاک یوم نر ےسا بیم 4

 ا

Eت سا  



 لک تك ۳۹ . لل ` ناص ےب ںی
 تر

 ۱ ۱ "ك7 ۱ ۳ ریون 6 ےس

 کن این نون نت کک س رنک و شر ٹا گم یہ ل قر رے ر 4
 بن ای بیر نوح كابا ذعار يشم

 ۱ "یو تیام دانی

 (ECONSTRUC TION ١ نگو ییا وا ا نیب ا اک وس تا قر تا

 یز گطتس+ ل دد ناس یوم و 8۶ ها5 - ٭×۔لورو ۲
ID1 ر اچ بہ لان نس ار شنید قسمت کے اک ر ی ے 97 +90  

 اا نایات کہہ گر قرن ںیم ار و ار رک لا نس یو

 0 هست اپ سو وصل سا

 ارا ترکی ہال لاط دمو ن؛ 27 یوم لا کتیا ا ید مسا یس ارم

 یاس اتحاد با لو لای سهم راک اص ایل
 دم لم لو لک تارک و کر اکتفا مو عد یا اب سا

 ا7ک نہی اب کرن ںی ںیلاس سار همدم دایر آرد اپ لایک ساروا تی کرہ ہہو ساک ہی

 | ورا رنک لا بسا لب کس سياسي يه

 زف ود بل شا اس بصاص اولا تو پار ال اشک ام مي

 سط ا ت سی گز ایک ادا کرب تنبع اعا نما مڈل ذس
 اش

 0 ۲9 ی ھے ۲ ۰ RR ۰ 9,۷ ین م

 یو یر کب اطا سال خزر حل با رک رک
 5 درب اکا روا

۱ 
 ےک

 ا قا قم ںیم لیوا تالا
 و Pf 5 ک

 lo سا لک یز یرم ںیرزکں ی لیا

 یزا.بسأ» 2 یسک ور اسد زرس یک
| 

 ۔یئت مر رقت سکی اسلا تر لد ھکن /
 20 ےک تامل تب ہرلعلاراو کے کیا پ ےس تام سا هزار کس

 لنگ باس ند بگی دز مکس از يه تالار متن ساری هاش ےک الا ترس

 1 ایکں ےب تے ٹر ںیم نو مر کد هاش یدک

 کا ہی لکم سام نجد یا یہا یا یوا یدل سا رگ سز لای افر کر نوو

 ۴ سر سس افرا ال بصاص اث

 ۷ ,ey لجن و لس بسم سیلی سن کس ا
 N 9 5 ۳ پا ۰ 7

 ی رس ۶ بیپ تون لا ی ادد امس یوی لایا شنکر بیا می



 رزم تپ اھت

 را هکر ںی رکی کی لود بح اص واش یا مب
 ۷ زا یم مدس اع تن ۱
 لم تحام بلایی تاسف سس بکس جلال او
 بس تی و باس راش فی وے موازی اپ وم مناسبت لک میره شن او گول نس ر للا £ لات بابر اش یہ سیاس نار ا

 کا رشتیا رپ کہا اسا را دایک ترا عاما ونی ںی تودیع
 هایش لا اٹیک حامی ٣

 اساسا ٹنل سارا رخ یک یارک یار مز ارکستر 1
 تر ان ا گڈ اي بت یر ادا تیتر اکو لاک لذا
 هک ميس سارا لا اور ا ا

 روس زر کوش لوک د باس یار باس ات دق
 مات تير اپ ار یک ا اد یک ویدا ا تک رت
 گہ ترام یک حا لا یہ کر ککے ننگی اٹ لک یر وار روات وس وک

ee gefسر ماسک ہک کے کلم کہ السلام  i700 2 ۳/2 سا باس اش تن ا ایا ی سا با ضیا  

 نر رگ ی و کشم عیار
 E اجر زللہ زرد ںزلگلریلززیذ+لخںیھگی
 رار اےک توت کت ایاز تاززصاتس)راہ/ں ژ لی جکںہھگ گے لیہ تاں زہ لپ: 7

 ۱ هايي زین رک کرک یم هایت یا ر

 برک رفد کنن وشک اپ زوم ی تراک ئ

 ےک را سوکت ارش الس ا یک تاب یکن لت ےس ۱
 تمہ یخ دو ی سس ھو کک

 ا
۱ 

 کک بوم وچ ا[ اور ر لیلا یانو یا ایر کس زد نر تما حاس الم بک فا انٹی نج ےل وس ریو

رم اد لرھباڈ بج ار تارام عاص ارم اگر اک تو
 ار رک ام یا ک

 رب نقاش سر یک لم سر سگ
 جز سان هر رخ دم رت ںی راو خرس ککے وک نب نی لا کر دز ی ام بم لو ت اپ ام اض ا تن یک کا

 فخر یوم رک تاب ی ہل اار کی پت وس ۱
 رر لا
5 
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 07 ہار جن کد ا اک پت ےھت اس 13 اےک باکس ۔ گر نا نار رش نسل سو ےن کا اف

 ع تو فا میکس تیزر ی وبما کہا ی کپ ا

 س1 2 تو ی ھم لو دست یو, رک امير رس یر نمک آ
 | ۱ 0-0717 اش ترس شا اسم

 ۰ جج ےس رخت و اک ساروا لپ رالی راگ ات یی بج

 دوتا ہلکی ایکس ا تن ا ہردم یک

 اس سنن الار اک ےس اشسا درد مس دار کو ترا پت

 رو جت دو دال را بتن ٹمامارتں یز
 ےک را رپ اما تام ملت ا سورا رت 7 و ترکیب تاتو 2 هاور دا

 ۱ اه رموز لاس

 اپ ادا ل او یر ین اک ا بال رسا ۔اھم ياد ا حت

 7 ال یر قل تح ارو بان سرت عاری دا٠ ے ا اور تلکس کت انا لپ بحاص

 من تدوط کت تبسم کا ا ہل یک رتا لا موف تمنا ر دد ید قد کا 091.2,

 گل تہہ توافر گر IODA نکس ان ون

 د لاد که اف سیب استیک سیتی عملا بس 8
 اپ اں الپ مسا a ALL e ۳ تاال
 نیا یم تش ڈیل س لید مارش کس سا دلا یر او رعد دی ر ضرر ئاسا سو با کپ سی

 ۶ لا اش تص ی هک لی صلیب سا هات

 2 ۷ ارش راک مرا تم یسرامشای سزا هر کس انے ںیم ناچ اپ تو سیکھ ارامشا یاس یر ا )میس اب

 هان ےس تک ی لاند سک

 یس ہٹ بارجاک روا تم ر رور ےہ واو سا لاط یت عسض کشک

 2 ہین فش لرد روا رہ ام کے مر کت ال ےس بحاص راشن ف  ےئال اار ب حا واش تند سا
 ربا هيات بکس ہراملا ا قم هرات يا ف ےس بحاص تست بح اساس تن اہک ناس
 1 ھ گر رک تیپ توا قيمت یو تال

 "ا کی لات شک لیلا تست یر تر گز ولا تنه س ی رم تح

 ترم اخر شرم یانگ
 ۱ 5 4 بهتر کرا دم ی را یی ےک سا اف عارم ےس ود یکی رب پ آد بام ںی تس کک



 لب بزم ایام

 دوف ناار تر گے اہ اکی پآ کرام ےک وڈ یک نودا نج ساو و تنے کت ون ا
 رفته بر بحاص تم ار ترس رونی ات یر یھت کد ا لک انا بما هشت نوک / ۱
 د انکان میرن ری یاسر ی 0

 ۱ ۔ ےہ یے یں ی بری ساب

 رو ام تہ ےس با زم LLCS نم ۱
 تم باکس سیم وز قد نرم 2 ےگ ق هراز تاتش ناد دیک یراتم را ام ہاتھ ۱

 ےہ تو تم کہا لع تس سم مریم ےل بار سیہ اسکات اکر پکے ناروا رک 1
 ےس کت ضم تر ےک یکن ےن اپ انک اد« يا نیم لطا کر کت اد ترا مر بان ا
 ۳ شش عام هاش ےس ساک تان شا بسا کو طحاس هاش تنم تاب 7
 . تم کد ئپ ںیہ بیر ر تکو ئوز ےک نب وز ںیراہگل والا حر ترک آ۔ ےس ۱

 ات دان کشف جا عام اش ترا ےس کک
 ہر ےک ماس مارک ری ووو یار یش اہ ٹل نی پا شک اذرم تن کل اد لا: اطفال
 تام یارک تير نازل ا تن کر تا
 یونس لای استرس هتل ۂنان بلک رب حاس هشت رار رت اب یب ار رح |

 یک رپ کک ںیہ یمن آي کف بم < ۱
 ما تای شیر باور ب حام هاش وہ اک یر حس باهاش توت اٹک ۰

 ںیک بز پیکر یکی ماس اش تنگ :

7/ 

۳ 

 ہجر ےس

E 

1 

7 
۳ 

 “انب تم چلسی
 هرس رپ عقا ضد ایل نشر کری یک ادراک خام اس هاش ترکی و یر ید ارم

 وز. سرا پر پنگ س لو ںی اا کیا کہ ھو بت راز نیلا کب
 لر سس ںیم تا یر کت ںوہ تلے لای یہ سوات قو گیگ زا یل سا سی ائ يا
 همدان رگبار ساکت ریز گرو بو کا[ ی ا
 زد گر اطراف ره فول ۱
 رک ور ا یک ب چوب ا کت | بین اش کس رک رک یکی ما رص ٠ رو ا ۰

 ف ےس امر عا تاب توردا راما ن کی رن دملت و سرتور اڑروا لا ےس بس ںی ٹی سید

۱ ۱ 
 أ

۱ 

 کر 7



 سرور تب ناف نا راو نبرد وز لات کیا تا اوز مک یر ات < : ۳ مپ طر 24 ھم رز 7 ۶ رے ٹو رہ ا جا و

 ا مے نے ۳۸۰ ۱ نا ےس ب

 لار دیو رر شیب مپ ںیہ تاعا وک فدک هک تام ی رک
 ۱ نھ ۱ ۔ےت بر الغاز ا

 از هرز گل جیب تایر ارم لالا ٥۱ ترم بس ا ےک رو لئاک و تپه تسنیم کئ نب کی ذی رب شیب صاف
 8ر نا لا: درک لاء ےک یب اب ےس ںیہتر کس نت یا هر لیا یم ود سدا کے دل لیا بکر

 1 يا رم ی دای /بجلة کیت و رس ےس سقز تعاس» شاخ وا ؟ تاس نا
 ۱ مس اف مو نمد تاور سا کس نذر اروا ےب قام نیس اف کی تی دام کے داتا

 تی

 زا کت فیس باک مر لال رھا کس تی ےن س اف ناب 18-1 کلک الا رام اادا بارجاک ایم یس 1
 کم کیو سا بر ایکن یے را سا رد ان اکن شک کد اما اف کتا سادا تکاب اس
 ۱ اس نریم ران مک قرب یک فیہ ياسا تھم راک تلخ ںیم

 پت وز لر لس راکت ل تنکی رنا اردا کو آپ س کد ھںیبھط لت <
1 : ۱ ۱ 3 

 تین بکر ته سري سکے اج پیدا کلیک فا سم 5
 1 نوئاش بي سم عام توت ادم رکی ران لا از ترس اٹل یکی ک ۳ و ھر ےہ ےہ مر 7 مر اض ۰ 7 ۰

 یر هم باس لس لو 2 سم یر انکم ا ںیہ باب ات تپ اکا یر ا ان کس سل
al۱ 1 ۲ هکتار هک رز طب یکم لرد تایپ  
 ۱ ارب کرک لس لا دمای سی حس. ی یا هم لی 7

 ۱ بم با تیا وف یکتا ربط با شا | ےک ھر با ADL یک

 7 وز لقت ار مرکی دش ب اب ترا رو ن نیا میت سض با 4 72 ۳ 2ص ۳ 0 7 1 ۱ یر بو شيخ لب سس طعم
 ۳ 0 00 ۰ 0 بسم ۳ ر ۶ 7 وا ۰

 اه یتیم بکس اء ںیہ تک ردت اوز ےس رد کی امر رتو مو یں اط
 . سحر سم ںاہ ےک بحار اہک الر ترمیم و ےک ال لے ر یری × یادت ی ئا رم تار رطب
 ۱ 2 وز شی ۔اھتا تہہ ! زلف اکرم دص سدا پآ۔ ںیہ تیس میرم پل رس
 ہال رپ ۳ 2 5 2 2 0 نا ۲ 7 ر ٹک ا تف برا بسر رس راہ کام راحت کار کت تا نرخ یی چ اک یکن ر ادل ند ربا ٣ر ٹی ا و سوا :لرب رس 7 ,er et RS هر را یب1 رب مال ۲ صلی تراز سارا دہ کل تلہ

 ملات یی اولس اہک ترول ش بیدا قسم ینا IIE سپس لایق

i: 

3 

1 



۲ 

 تم ما ۱ نوش |
“e 7۰ ۱ 

Slجر کں ورم سم ٹکر نا یک پرا کا ےہ و تنا لار پاک را زر طش رت اکا سیا ڈس ںیہ سل 1 کر ییا یس دھر بو کک ھے و یب ندا یہ کت سس عب نایب کدی ذا ملل ١ نزول رقم لامر حر یک ان بسا موم مت ۱ ۱  
 اندک اوا ےس ں رک یری ادد نچ آه سست ۳

۳ 
 تام اک طا زد یاس واش اکر مر ارب تام ا
 مرز ۶ رتی ات و وک ست سالہا ترور بسا دمای ماتم / به هم یار یس وکی حا ترس نا بارم ترزوتاو لص تل بساس هفت

 داد ےس ین عت ات تہ تر س دانوں مرو مک ٠ھا فوت ات کو ا
 ات ناس ربع سد اتارا اھ شرم ید ورا ربع سد لاکو سس اس
 قررا یی شیدا رس نا بم 4 ہن لرصا کسے یاس تا کم بر ریو کس یک مل ےس وا فہد گہ نیب تا ساب

 : اج تہ کو ہی نہال یہ فیہ اگ بيست و لیست پکارا
 تحال اد سا کالم یت لرکے تل تخت صا ءاش ر رک یک دا قل یت تا
 جر زد لتا یک رب ہا حس لام اک کم اکے یف را اد ےک ربا

 تیا تاريخ تور رس زید ا۔ ایا بر بت تیم سوز بکر تم د
 1 یا الکسا راکٹ ریسک رف سور عاد اش 1

PTR EN LC ۰ 
 دل تس السرو رقت حا پا. شو تب ی وادا بان لا ا
 بذات نہال کلیسا می ذی پاتر لر کا از
 رص ڈر را تراس یک حام اش توا تال لار تا سرک اس تہ جل رون ل سس
 و را 2شس یک ہلکے جیب ےس تادر یکن لیگی اض ارم جز تیر باہ ینا یاس

 ہوا, ملا تعصب هتل می ٹن ئی ار اش تبار وم تشکر 2ر حاصل ۱ ی یی سا ےل مو تا ناموس اتش
 ناتو فله بس یر ا زا سید ار کپ ار ورکا لل ب ۔ ید 2ک
 رم ماں زانلا لامر پا ت الام بسی 7 272[ 7 یاد 1 اا کاما کیا ا ۱
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 تر



 - وی ۵

 رسم اھ ۱ ۳۸۰۲۰. 7 نامے یش سی

 ۱ ر لس جگر ی لا اح ادا یکی سا

 یک یک روا کو رہ با یا ترسم

 ا سی تان بویر مد ایک ں راو یا نام شی ہراعلاراو ےگ ںی ےس ترے جم

 فالو ایا حس داش تن سیا توس انس

 رسوا یری سک او تاب لاو مشی بم لیگ ب حاص هاش ترس

 سی سوت تب
 م نر مد e لاس سکے ناب

 اب ٹر ٹپ هال اس تير تع لاسی اتا تح

 لا بال انوفا ںیہ سرا ےک رپ تی عطف دوم تير ی رک

 ۱ شما ین لر سود جت ںیہن باک کد قز اساسا سول ا تفت

 م ںیہ یوم سب کیلتیزلو بسر و ن وی کک LIL سا کس یک و
 مک من تتلو لار کر ایڈ کس ا اتا سام

 یب فض لعن گز فرق سرک زی غلم ینا لم ا ۱ کر را یو
 ضرب یبا یاب هو فتا لر 2 صو اک سٹ را

 1 دد قاغا ررر ےس سرلا تماس ری هد ۹ ام ما لزوم هراز لوتس اہ نوضیم ردا

 رار یل ید لر يا ڈالا ےر ون یر ییڑکل رتا هوش ابا اا 4 11

 ۱ 1 ۱ E یش ےک را

 ایا عاج د جی سانت ,PACA لا بحاص اش تر

 ۲ نبوت ےس ر ا شرم لر ت ای آب سیر ماعا دا گی يا ہک ساددا ت ارادا اسا

 ۱ ات نرم کد چپ کک

 ی کنیم »اپ بان گرد ھ۰ رک ی ات رزم رس
 شم ي7 ۔ میرم لو سا اوشو لو کس مس | ساق اماکن ی عس تی نکس اکسس تین

 لمس دم يک پک فتا ےک ت ترک ےیل وا اھت اتم نما سے پکی اک

 ۲ نقد امممتْزےت رت اد یک ٹماعا رود کت روح کا ب عت و ا کس ہک ےن ھی رک لر کاپ ب یاد جی

 کا کنی رک داحا ام نره رنو تیم اکتیو

 ےس کس تم لا کی ںی اح یک شم هرس ٹر وم تال ر رک کت اور قطبی

 5 ون صابر شم سا ضریب ا ٹو اما يا قاب فیس ار کس ی



 تمام ۳۸۳۴۳۷ نارا لب ںی

 . ںی زر کلپ ٹی نت س کس لپ تفکر وز ی تس رد ہک دد ردح مال اراک
 تر تار ساکت آں ہک کچ روا ردع تادروکس ته کر تراش تقی یکم
 کرت شکل اش رشید پا
 بت روا کر ا سو ب عاص اش تر ہد راج لام سان اس ا جاب شہلا یں یاس لیس سا ۱ ۱
 ا ید ی باس اش تلح ںیہ اس ولی اه 7 ۳29 هوس که e هرن بناس لر سوم یل ےک یک جت ےس دہی رپ اکہ تہ یت ںی لاس ےھت یسک 7 ھر رہ زر و یر وی تاج و 9 ی کن سنگ تم ریتم بسا هاش تن اط کنان کدو ر ل وہج تي لپ لس طا ںیم اہ ا ۱ ۲ ۷ ۱ 7 . : او اوہ عن تن ستم رييس کو ناب لار فر رس باز نایک د تما کینو ڈیانا مکے قت نص الخ ویکی تر ےن کئ ایک یش تف یک پ کرکے نس. یک رو بر و ا لو ی رر صر وہ ا نیر یک ادا نر ب ۔ ںی ود ؟ ںی کسی پيام توسل کیس سا

 طی ورم عا یا تا ماما مود" ناری اف اه بس نو فن وک ۰ 5 / ۳ ۷ 5 1 2 00 ی TE کر ںی تاک قرا یم ماا سالاد اج مان یی ن
 و ۱ رس ایکادا تو نا ںیم نان:

 ۰ مس ۳

 رس کتری پا شیپ لرد رم ےس ےب تام کک ترم .
 7 32 و ٠ ۰ں اه سوم ۳ 5 م 0
 2 8 ۳ 2ر 2 مع 7 2 ہت ےب اس کک لع کس اوکو ساک ویل نو ےن ییا ترک کت لادا تک

 سان چار تک ےن تر 4 ھہ ا و ۰َ ٠
 ایا روا ںی ہنی لام کس ہاوس ایکن یہ علا یف رت جک سلم

1 

۰ 

 یاس
 رک فو و: بعام بیتی ات

 1۱ پینل کر و کی سک تام شا يک ریل کد الرح اتمر لس عناد یر کٹ رم یر اکبری اعم ما قبا ٹ بت فالو اس. یا شیک یو نہماس ےک رنج فیل انسا ںیہ اہ اار ز رس سم من رر ےس و 7 سر رک ی 2 رم زض ی تیز یب رسد یک رد گرما رر بحاصءاشت رح ۱
 ۱ 5 ابا اراپ اس ریسک ٹکابآ رہٹِک مقا ل وہ یاو سولی مال یاں ٰذ× لع لقب, تمعر یٗ نا ا ۱

7 
 روا یار تم نل فط الم بی فرد تبع مک والی بسم هاش کلا ۱
 را یتسا ميس ساروا ام نا ےل ا ا صد سراٹپلااکس ید عام ےل سرت لرد رک



 x دملا ا ا ۴

 ۳ م۳۸۴۳ 1 ناس نسب

 ۳ Af yT سزا دَر ل ردوا اش مي کر شیپ

 ۱ و یس یس رب از س ایک ایم کھ هقدر ھک تنل رع ئ1

 1 اف ساک زياد دین اي

 ہر یت فد ےک بز یت یکے ئاع کیا کار یکے فست مچ یر ره بست تا

 DENIS ١ دارا ٹلاطاو ت ٹاگرما ٹرایسو ۂولر اگل ورم رد اکر وا ے ئی ںیہ سل بی تل کا لر ا

EA E SSاہ  
 ا ا و ہم وج رکھ ات 2: ی

ر ر PIT مش رر يافت مو u ہل
 از لع لا رح اص هاش 

 - هم امر ب رز نال

 ما ورم 22 7

 ہار 72 روا خم رو

gl 7تا ا  
 بانا روا ئی

 تی رو
 ۲ و رہ را ت او

 تے
 7 رب
 وا ںاشرگر و لم زا نام ب
 فا ااو سب لا ناپ

 ٠ نفر روم رس مش
 نیک

 تیام رش رس اا نیش *
 ون ھم لآ ا خس

 ٠ تشکر رو را دن ولو کان

 ترس لا رو زا رب
 سج

 رر ار تش نا
۳۹ 7 ۰ 

e +۱ 1  

 کور تا رشم

 لاءع ںآ ر٣ افت زا
 اب اقع نیلا ززع رش .

 : یاس



۳۸٥ 

 ر مع ہر ےس ےک ۳2 ۲ تا : رات لر بر تر ِيے اک وکیہط لنوو رو سس ایا ٠ لار تر یر نا شر و روش ی کنز لو رک تر
 اےس و

 راسا لو ک77 اسردا ام ٹر شلو ام دو قوس Sr 3 ری سبد تم ٹال 1 سر ین ہک ١ ر سا ورود می ناسک ورم وک داوچ کب جز دا ےہ فالفل حس ا
 ا س 2 7 وہا ۱

 ا 7 و فہ 1 4 2 7 7

 ا ےب ا قبر راس 00-01 ایس اه ل لس ارباب یت یی ات یب نمد رگ عج تی کس بیو ۱ ۲ یی عرب سیہ مي هوس خر توهم ۱ را ان مهسا لک يک یاب هيات نوک یی سس نت ۱
 .n ر

 مر نرخ ناپ جک جیره ادم رخ مات نے سیا کت یخ ی تا فا 1
 2 و زا

8 

۳ i 
  1۔ےہ ےگ ہر ر اا

0 

 ناک ےل و

 شک ون یک لر یزد ارز میرسه یی رو سسر کز قبر ات از ںیہ لز کسر گاج نزد نا رند کو تنه استر يا ایا 7 بتا رس ی وز یک او ترم ترا یک رص س ب ۱
 'س 8

 ِ ٥ . 2۸
 وي ياد رس

ir7 نی ى اکے رہ ساسی رفت یا انب ار ۳7 ۱ الر ساز که دف کوی بیس ا کیک باوک لارا کن وردد ھیچ اپ انب وا ہد یک پا لز بيت صابری نیو لنز یر سکس شاد یرلا بسا سم تله ےس بص ام نا ہا ام ںیم ںیہ سدا مکه یا رص نم  
 ۰ هی طلا ہو رکن رق تالت کک س ابدا ارپ تنی نے اوہ شو کی رت بحاسءاش تنوکے بس ۱

 ترار 0 هزار تل کو رز تس ساددا 2 یروض تیام ملک تي لند تا لب جا "گہ تامر لا هیت ضمنا آر عام یاسر اش ت نم فصل ام نمو تک . ترک یکن رکے پت سی لرد اتم 1 گرا اب بج نان هک یا تو. 2/7 مم هود نیک ربا بنر سر مڑ بح اسراف ےک ےہ پید تسلیم ےگ کر پا رام کب دام رکی کد انت ذ ٹیپ اسد فسا قد ٹر یس سم ںی ا٣ وز شیپ توس سه 2 لر کما فا متم تری لر یر تفح نا مالا فلحن تا ےس ترس رکا وم یا ںی لا ےس س تست مج

 ا
 اروا زمزم ۱



 ۳ طا
 3 2 ے

 ۱. یر مالم FAY نارا ےس ںیہ
1 

 لان یت اپ یر لا ی سانگ یہا واک بمس اگر

 | ماد نازل کت شا سارے رب تان هشت فو باستان یوم ثحابس

 ١ ۔ںییتیل برف کف بسم نھ تو ڈر ےک رب ےگ

 زیر لضِ مک نر 11تن ید دک رار ی اق قرن
 | تاب ناشر تلی ا

کیک ض اہ وصول کک رہ کو عت رفرف و الکسا
 | تلی ضم اتلق با 

 رہا طس وع بس بسا جسارت ور سا

 2 ۱ ۱ اتاری در یے یز تردد یم از کک

 ٠ ( بحاص بستر الرزز ازرار

OEو ۲ 
 7 ۱ 

 مرام تر( ODES IIIS لر روا وتو ۱

 ۱ قتل ضد است کت کر ی کر الار زیر لکی رن سرے

 34 روا ن شیر رفتی رس سه مشق ےک لوس کس قن ےن اورا ور ںی

کای انک نفع نا نم تن تر یسک ست نیا نفی تر
 س وت اعلان 

| رب طا هللارک ذ لا چ ساف کے اج یل ےک یز لی مت رپ نکس
 ۱ 

معقول انس شمش سر
 اےس تین اف تانوا عکس هست سس دا 

ھت ےن رکش فر کے رک یا ماین .
 0 سس تا کسر کتی ترور واری تراش ے

 ۱ اش سش ست جے سے ےہ رر رو رر ا

 ت قو ہک اک ب gee وا
 | بل نیہ طلاب توک کو یی

 کبک س پا ا واں رپ نادر باکس دزوی
 7 ھے ےہ 0ر وو ۱

 دلم e کار ارگ س ا لیا کہ یا وک اط کسر از شمارگمں يا

 ۳ ا تااپ س کک تؤدا کرکے کد ناس اپ ریال ماک بات کت اد اتر ےس باک

 1 ںی ہے چ ی کن سی ات يا يک

 i ۱ کشا چ وت لک توت اکی تک
 یخ اسہ ےراک ب ر رب 3

 رس ا۶ا رش درو اروا لہ



 ۱ ۱ بارسا هدآبع نم هللا : اش و لو سیتی کرس ت اکی کا E رشت ی بس اس دوست راي کن 7 یا ۳۸ ۱ نام سی
 شرم ابا ےن اغوا لاک ناز ےس فو لک تا باز کی ابی سکس ےب لک لو تر کما تر اک لحد ہم ان ایک کا اک یک اساسا ین گڈ پ ےل
 اسم نا یک ہرا شین یا چت رات اللہ تاکی پي قوم بسه سا اساس کلیسا ارے کلپ سرک ت باک لنا یل لاری ن کک ١ یکی رو یک ی تا کک ا hl رج زم ےس لودر یک نعش دس ی احا باعا نل ےس تی پر دا ای اوا رس تلود ساک لنگ ار هتس ی بخدا لا اپ مه سوپ تنبل زیپ نخ کسب هبس لا
 + ںی

 e 1 ۳ E رجم کے راز اص ادنی عالی لک تک تیا ہر انے رت کت ا ی کسو اد فال وڈ fe لن حا ناوک یراق بابو لود کب جح 74 ارا یی ںی اھت ب ی رسی ےن الاروا ل ا و
 1

 ور را رکا وکی کر کریم اف تلاع سیا میکس ںی ارت بس 75 گر 7 شیب ہو ےس ا ےک س اروا لرش ار نار شارپ کر ر ھا دول س ا ںی سیب ا | ےسرار اد مے یر اد نرم بس تست تست سیر را یل کر و / ۱ یا ۶ ۰ رسا
 ای تر Kz ی می 2 ر ور ںی کرا ےس ںیم لس یس

 دل 9
2 

1 
 م

1 

 طب یک هر منا یت نختسودا )ریز تہبفسںداپھج - LIE مع لات یر 4
 | یی سافا ۰ رپ لاپ ینہ یز ا نم ۳ ۳ فاسد تر د کسا اف لع وان ا ی کہ تر '
 هل تست تشد تیوب یی امن تکی قاسم و تک سد نیا انا ڈر ما ےس کش و یاماها ۱

 ۳ درا ماشت نم ار ییا تکا | سلا ی ز سا تری ےک سامنا ابی ېر عند ) نات کد f" ۱ رازبض کیک ار ال 2 ل 5 ایک خلع کر بر اکا دا ےک تیز عر وا عدت لال ا قیام اانترع ٤ .
 بی ترش ار ترص« رت چاپ انگ با لا وتلا دکر ب حام بست

۱ 
 اعزام ل ارد سا ےل پںم ںی زر لر سالم
 ا شرر ب تیر )تی کچ کوٹ یم دلا :i 022 تير کی ا

 لن تير کاب اف ال نان هال بت ناف: ادا ت

UO ات( NY 



 ۱ ۳۸۸ تی. ۱ ۳"
 * هر رب ناموس

 جام رپ ےس از یس یف تیم جاش تیتر تنم
 اتش پا بازي ی زات دن تم ایش کرس کی

 ۱ یوزر ںی تلک شرکت فرد کان زر
 زس رند کی وهم ےس لینا مج بحاص ءاش ی رس صاف یر ےس ارداف کک تح

 کرد لا ٹل رتا رای هراس ہک جی مدد رک کن ادد ںیہ ےس کب اس ءاخ ترا گياه
 ھک رگ لا ست رد بما اش تح بیک کلاس یم سیستان
 ۱ ۔ےئ از ترکی گو بس اکے ادر خم اس
 ںی کسا وذ یکتا رها ب اس ارحب ج مذا ری ر تط بحار ںیم تا ام.
 LLL تر ید تبلت رکی کراک کی نرخ دو آب لذَتِأت سیا ساب تراز کب حاس ءاش

 طاهر ےس نزم یب تہب ب جاس لس تنا فش کلر ےس دل تم دق پادا پخ اف کولاک
 بم اص اش ترور یا ےک ب اسکے اتاپ ی ميل بتا: پاک هال.
 ےلر ںی بعت جے ینہ رش هات ہت نم وال حالا. مزایا
 گلف ےئر سید زا طبیب ےہ ر کتیا اس کایہ پنے

 یک ب خاس ا رص یم بک یاب
 را کک حام لس. کوش پ رای پ نم اےس بسا اش
 -: ااف

 , رنج هرس تاب فا تار ۔ںیہ تص راع یحی ردا ںی ترام بحاص ںاینم ٭

 ۱ /ں یز لی ید فال تن
 تب 1 كا 1 ار ود ۔ ےک تر جما لک یب ےک ےک کف الخ کت رب اتر تالقم گڑ ددحس میشل

 ۱ ۳ روز بیم سوز ایی ےک اار رد دہرا رج یس اہ اہ قم سرکل وہ صر ےک ہی لو | قا ےک رکا را رتا اتارا سرک سہ تر رہ ن کد اردد کیلا تھ خس
 ارد باس ز ورم ی سطل سکس اب لس یم تا
 لک ختم تا ييلخ يه هست )یک شا ` وآله سپه کیس تانک له
 اپ وا بیتا

 ہن بحاص میظاجا دقم ےتارص باما ےسلا یبحاص تماس تزمح ہکیاد ہی ھل
 ےڑ ےک ت ّبرعم دیزل ےن دازبحص ردرخرم ےک دوش ہک ماقم اص

- 
 رپ 5 ۴

 س ۔ ےک ےک ۓوھ ےہ تشر ین ےہ وون ارس ےکہ حاص تاب تشک
 وب اب درک ئ حرکتی اعر سز یم تعاکشا
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 بہی سو کے

 نایسےڑ ںیہ
۸۹ 

 و
 ۳ را براک کلا د یں سارا ا لطب يا ےک تار ہک ی رر ی م کب بھا م وا تن روا کر کر تو وفا پراید بسه ات تن ما  بساص يا کپ قوام تذکر قطب رب مر ریپ یہ ت س از ساب ۱

 u را | لا

 رک ڈا یرزا لر تح انا
 ےل دال : 2 یا یو 7 هک ہدانآ و داقساقید لنکا: تری اب وتر ام ساعت ح : تبصن لوط مس هيلع هللا ناص دلا لوسر ناگ -: انا طبس قید ی ترناا 2ر کر سر پر رک ترا یا کھ کی در ڈس فا قو مسل یر ریل ےس تازہ ار حروف. تا اس 2 شا یک یکم کا : سکس تست سس رک رک کے ان ام یل رکے را کیک ی : ر ےس تاور لس ام هستم کول رکی ایک کوم ال اشرف ترس بمآ کار مںہل کز دست یک و تنفس تا اؤر ےک نادا مک سا ران EL اب ۱

 لزز ی ا سکے ہک من سیر زہ سول تار تین شه ۱
OT E1 تست يا کم و  

5 
 رديف ياري لا لمر کا /

۳۹ 
۸4 
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 0 تن جس

| 

۱ 
 تچ

 ات صاص ءاش تع لاک ) ایک ہک قت کیت ترا تی رس ۱ 0 ۱
 راک تک تر فکس تک ا ےس سارا یہا تی ۸ رس رام یک ینا ۰
 لاردا ےر بابت رت ارس AVE رر ارز تح دا تاب نات بھ ی اعام تراک سس نال یتا کت ۰ اکا اش کارد ادراک مرق باس تیک تسالي را ےس ٢م تلخ مالزی قسط هلو لا ردا ل رم ںی سکتا ر
 . تجار یک زود ترم ان زازا ےس نیا یجب و تم ملا اف توس یی وس م 1

: 
۱ 

 ج

a سا ۳۹ 



 7 ط جج

 2 ۳۹ ۱ ناسےز ںی
 هم

 بیمار مت تیاعہ +

 ام توس لرزه جت 2 0 اک عات

 ك ١ نونطسنیذلا نلعشاخما یلعالا ویب ااو - تن رکا نل تا رت ترک و

 امی تک ات لا سا اہ دات ہارڈ تی سی بحاص هاش ۔نژحار ایسا مہ تساد ممبش

 هست اس ور ۱

 ؛ دن ۷ یل اشٹس یک اد +

 ! روس یز وی ہر بس

 ا )نار قی رتا نو را ات ت تر یک ب ج( یت وا رخ 1

 | يک یا تن مچ تيار ے1

 یر يا تر ےک هما بیت پلس تستی

 027+0 لک تا ہا اہ اش ا ان کرک

 اب ناجی یل لازم ام لکو رار راب عاص هاش تعطیل تی ا ۱

 ا وی اب لے تے ر

 ٤ اا ماشو راو: تما رکے ےل راک انس 3 هر ادوات 8

 بسے یں یز اک -نآس 77-7 رک پات لا ت نیم یم ۱
 ۱آ 9 ناد ےک تمس اےس سدا اےس

 درک ریس ابی سا ےل ضا یک قم بس ارے ساد یتا نر طا گر تگ

 موها ی اس خا ود اش ںی ایگ اد ہنی اس
 | نور بی نس AMA رکا اکے عو کر ےن e2 نالو

 ا ور کر ار یس عکس ایکو رگ 27 لورا اور ھے
 ار ۳

 اب ی بسر نت HA ۳ ترا ا رض ۔ نح نیعلا ۔ ےس رب ناکاو

 ۱ ۱ ۱ تا اش یم نار محو ۶ دام ےل

 1 ۱ های 1رہ 077 او شام او

 ا و ا بي ر زر

 0 شہ رک سنا ےہ هایم وال اف یکتا کا رپ

 ۹ ا اود ریس وردی اش تیر زوم

 0 یخ ھ00 ہے تینا تو تیرا ار تکی لنکس ا ےھت ٹر تے را ی

 ۱ گاه هفت ۳3 است نیکیوں ہلال تاعدا ناشی کا نا ۔ںیہ ےس سلو

 تپ ںی
۳ 



Nریو قو یک  

 کریم 4i ناس ےس ںیہ ۷ مر

 PETALS ها رکی رشات
 تل کو گر دیگ سیف ای کب اینم شب منی سام در لی ار دخیل یل سام به گرا ىر با اپا ات یر ھسدضر وا 2 اک عل ر یاد کسب ی ۱

 رپ هی اش نکس | چ بسا ہا تن ینا ا یر بک زا: گن کیک کیا یاں کپ لارڈ سوگ ا ۱ اوب کین اگ تک ایا رها ےہ را رکے اد ساب اکران نا سا ںی یب لسا طا ےس. ازت انا رکے سال کلا رس مسلط ی اےس ںی یسک یب کا ۱
IAS 00راست یی بس امام و 2 ےک ر اک لخت يا ا کیک آر ۔ات لیا اشا یکن یداش کت حب بات قد سا  

LE hdd:ورک دا 1 رز تی انس ٹر سا ۳1 بیس بحاص اش نارد ےک  LDام ںی  
 ۱ ميلاد تزل رار ناد ست ترکی ادد

 دلا ےسہہائاإ بر رب تارو را یک لا تود رک بت امت اڑا ا کک ۱ ۱ رک لارو ار ی یک قد ۔ ںیہ ان کنی تم ابن ست ريال قوس یکتا نار سیمی یک زوم ےس ب اآی شل مي شوز اس اس کت تل یکبار
 ی تشریف پک برا ے فیت ےس رد یک رہ تام يا روت مر اکو سل. ٹیلی رق سس حس طب یتیم دکل ا پہر نشانہ بیمار | قلا ملي سگ انتی یہ نا ےس بسا دکل و وا ۱ بتن مایل سس سل | انتی یب سم لیزر یو بن ور یر خر یکجا
 ۱ ES « نرخ پل 0 8 کز ی د یہ کیک ارب یا ی و 7 پر تک کیان جالب وس لر تی
۱ ۱ 

8 

 و یس سس

۳ 



 ڈر ۰

 ائر مال ۳۹۲ O ےن

 ےک ۳ ترس رس ایا یم بحاس شیت لو الخ ام
 کم

 ۶ رخ سرم مہر ای سس یسک ولر اد ونک س | ی رود

 | بس مد یر کی اس کرد ا رٹ بام ا و بلا ےس انی سوپ

 2 77 بسا اش تگ ھا گال ےک ار خر م ۶ گردید جم کز نفس بحاص

IAکرام ےل بحاس هاش ترطع- یک لعن نس اس تا دد یقینی لعل ےک سا ۔  : 

1IIا ےک ساکن رک اش ےس تف یت املا ام ےل صام یارک ا س 7 ا تيرا  

 هایم زهر تب سس درب تر 7

 ا نمی ال تر ور ال مته سبکی هک
 ۱ ایپ تعاد کریک ردو وپ ںی ا فا سام تک سا هان ےس ناف یہ 2 0س

 سال اش ارم ےک اص ۽ 0 ینگ یک کالا 19 ادرک یس ل لآ

 ماب س داش کانال حام هاش فرح کر ا بحاص زدایی ےک ا اار وحب کک

 عا یکم زا بح ام داش تی اہل اس ا اد عیار 2 رو ےس اعر ا اخ ےک اروا

 ب يک حاص با تم اک ارس في | اکی عطا کس ات تر

 تینا بحار یا شیک سر - و انس !ییما- یلدا

 اه بحاص هر زر سلب ۳ امن آن 2 مو ز IA انی

 ہو - لا یا تی اپ ں رفات یک یوم اہک عاص را ٢ں زيرا یو

 موس مو يک فو شست نر وہاب اچارکت انال س یار امارت

 قم تسنیم مه

 ۳ طی بمد یم ت تالا قد اس ہار عا مت

 ۔ھت ےئرکس پارکو رام تلخ اب لت | تشک سیو کس 0 سا

 زر رک اس LILY رم گرل اللہ کا 77 ر از ای اپ تم

 ٹی مکا اش اتا اپ لک و ام تا اب باز سل لا د ات ا اکسس

 ا لس سابیح ےس قرخ یکے س س رکے کس ےک ےس یم دی ساق کس کتب حاص ہا سگ دق نے سم

 انک لوازم فک نا تینا, مکس نره نوت وفا يا

 و
 سم ےب ے لن کے سلا یاں رکی ر رات حت
 ۱ شیب کک لب ںیہن یر لاک رک یک آف شیر بحاص ی دارد نگل ایڈ ےس یار پے مامان ۱

 تجسس ےس ےہ

5 

 تی یو

WU jeje ۷ا : میسج 

 ا

 ہک < چ

 ن 3

 یم اح

 0 سنج
 سج

 53 رک ي

 کیک دیس



f 

۲ 
1 

 یی اک ۳۹۳ ناس ےب سی |
 ۱ سوي مت بم پی را وتی ایسنا یکم اک

 کان سا کا کت ماس اب کک ی ا نار سکس سد سرا تکی کارتی
 کے یکن آن ندا پکس ساقی تب مل او یر شراره کرتی ثا اد

 یون امخاطلا تا كنا دعما امت یخ لسرت اک ن املا ع د هم

 ی رگ ده بل یار تم رک ایراد ٹی: ہت

 ۔ےئئ لر اکیا لا ها چارت

 لرزہ ياري هر ےس یس ید بوش تفت سا نسترن
 ۔ے اک شکر ً

 ررط اک کاب را ےس نگ ےن شوم ےل ےک یگ کی وذ یا هی زراو وربا لا: 0 لر ضیا ےن او تسرب کیک اح ایک لغ تیک رر 7 71 ۱
 عار اک د ردا تسدخ ہ بسا باد اے ور .ےیہ سرا یک سم جی با نم یک ی یا نر ها یک ہال ا
 هستن از یی رکھ یکے رر ی ںیم ان یا ےن کب تاہم نا که یم لک
 ۱ کت ےسرذس اذن اہ ام پکن سا

e لصا- بوش کک تری سیکس تارا رکس یورو ےس اک ا دتر دا | "صد اس تر وا ٹو تری ا اک ا دل ام تاپ ساک سقم کی س ۳ بس (۵ درو 
 زن کس لاداق شرو یہیں ایت ا بر تارا هواي لا قرش إدا ها ےب فرم ترو ڑ با LA اپر یب ت تد کرد آکے یس نام یاد ارت بور “بسم ادات لر 3
 سر کسی اتے لات را رقم بج یکے ساس ت قد لا چاره تا روا ہا ا

 لرٹلافمی روا ںوالمسا یالس قلاب دکل ید يک رگ یت بری دام ین بر ناوک ا 7 ۱ ۱
 یر مس توانم برا ےک ار ےس سا نان ناسالسا سر ارپ ایا تلد یکن السلم ۱

iبشار تمام ےس نیم ٹل رک تر يا رم ایرلاواروا بحاص هاش ر ہوسکے ید ا  
 ےس تاک اھم تی ای یی روم کس نام سارا ج خر مکس یگ ت زار او سرا

 ےس نارو تضز روا اغ لر بم ار ا لع ب حام ءاشر مه رحب کک ےن ےس ای کرار روا سم ار مم ےک نا
 ٠ ۱ تم نر درام | ےک اس سی ریس بس ںیم سا کل بح امان تور تورم[
 کل اھ ک ا رک ےک بک ےس امام کتنا نبر یب ےس تر ملا اک س تا نا ی ۱
 تک 7-۹ ]۱90



 : کس ۱ بو نارا ےب سم

 بیست 1 ٦ جرطس نل که اس رضا اہک سا

 پلک مین اک ام کل یس یاران تم ےک ایر 71 <۷ 29

 ےک ی ی ۶٤7

 اترا مستی تماس یکن زر انار کک تیرماه ر

 1 گیر سکا اک ےس قبر ا ادد عت ییا سام یک ا لں درا مس ترص اک ے کار مس رک

 20 سو ا۷ت تا ارور ینگ ا 2ھ ای اکے کرم کرام ےک زر ےہ یت 1ار رب یم بو ےس رر لے ھکرہارص

 ار دن طرق گیاهی کیچ تا سیل ےک تی وال ا

 ۳ ۔ےئا می ت گنوا ں و II ایش کا سر بااواک ایر رسا سرا اد عکس ام

 7 ماه 7 وار شل ی لدتا ما نا لس بحمد هاش تره تس اہ کو رباز از

 سکته لا
 نزار شرم ارصا تیز رو ےک لار تا میزئاغروا یک لۓ بسحاصم ا سرای .

 7 اعرب ارگ ترت یه تونس, E کس کی امر اد کک اک

 انک یا st ا راعا سکس کر 7 ری 1/7 ی را رک ما ی یر

 ۱ TA سس ساک راتب صحا دارای رت ںایہرامالیا یلص یاسا ےس بسوں زرا

 مچ امن روایتی ال یر اا کت ترس امور پیدا کک تی یک ادریس صنم بس

 ال اخیر سس لوک ور ازم يرد ا اگر امر تیز و تاک

 تار "داکار رر طس رکے ساک ی ر اڑ/ے امر ار حا تس ميس نما کے ناشر تر

 قوم اه کس اش رالع ان ایڈ و رب اص اا تر عورتا کو ہر

 تیک و ام کارنر 4 ہم سنی رپ زیر رینج

 ٠ یک تام کی کا گا

 ۱ رو خاک و ۔ ےس ساداس ونار غم ں زال امر والا طو ام کا اس ےک راز مس زر

 سک رس کت قد ساک تو اطمینان یر ر ا السا لراس

 | بصاص ماست / یر ار تر رام سر ستم ےک هات سس رر گه

ں ڈالا 7 کش لورم مو بسم سر نا رام ارم
 | سوشا سلم ےل ں بے 

 کزن مور ۔ یم تر یل ےس ام ادرک رسا وہ - شاید بر اکر

 ! e رش یہ اتا کلاس سیر اتر جب ا

 رس 72 اسکی ودا تم 2 ا ت و تو یسان یا اب الہام ما ورم و اض رت قو هرم
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 22 8 ناس ےس ںیہ
 تر ی راپ دلا روکا سراغ و سل نا ےس اف نالعا ن ےن ںیفئا۔ ںی ۳
 ار ترا یزید الوم بصاص قسم دي لعاب سا اتم ارس “ںی شرک | ۳

 مس پو راما ڪک داوا نت ین 4 ہ تہب ایکس سید کس افر ۷ بز تنی سین ار ر خس اف مه جیم ساکت ۱ / 7 ارم امت اح ییا وطنم وه کری 7ب تیر لری دیگران بحاص ٤
 سافت جو رس باس داش تر ملا 7 ےہ
 ال لا بش تر ا راک کربلای لند چپ چسب ای روو ۷ی یش 7
 روا یر رگ راز مرگ ہال رکا اترا مک ی ئ2 باب حام اش ت خس یہ تی ۲ نا a ا تک 1

 سر نو مس از ند ےس لاد ی ازم - سر سرو ںیم ںیم تو روا رام ہو شا آیا یر
 ۱ شل بنا لا ام ار ا جی دیا ا 1 1
 تراش ید الم کت طر زر که ارگ ین ےس اس دما ات تام ارش لا اا رشا اکی رب تاعا کک 2 ا خم کر روا 7 زا ےن ٹر الس 1۶ ما کر 7 ۱ 0

EVENرم و عا ےس لاس ال لب یک کک ر و کک ۳2 تقر تلک ارگ بسا الا تیبا | یر لام نرم 2 رم اد تال یک کس اء یت ير اں ب تام یر  
 3 ر قت سرس لا نرو نا پاس ر یب تروریسم اش :r: ist رر
 ےہ هام 0 زور ۵ تن عا 7 ںی لر بن قسمت یی رب ات پی سگ تم یک ھم
 اب لی تاما بی 1 ۳ ور 8 هم مرید رسا رپ کا. ایل ای تی سی چک یب 1 تب ار لر تار ناف تب ساک چت تیم آمل 3 رضا اسکنر تاب نایب جے یا ترت fr هست رد | روا نت یر کس جام نر یم اسر نر بناب سد صر یش 27س ۱

 اا | ےس اہ یر رس اورا صف یکہ دقن سا یر تلور تیکت یک صام هار ۰ ہی و پس نال ۔ادک حالت رپ ترا تشکیل ا فٹ ڈال اش هاش | ۱ 0ے 1۳ تیلور 9 مد لمي E لم یکے سرک « ااف تصل اپ 0
 ا

۷ 

۷ 

۳۷ 



 هتک الخ ۱ وب نال ےس ںیہ

 - ےس ایگ رخ اس یل اما ا ارور سای جنس ما نرمضم بمحاص یر اوم

 ان دیگ رب اعاعا لع ب حام اف تره قاره یار ؤآ/ں وینھگط' ٠
 صف کلا اترا العا ےک رک طط کیک ناو روا گه اوا فو یب ام یک یز زر نیت 1 نال لیاتاد 1

 مهسا هی کیٹ یب۱ تا يک ایدی رن ربع یا کن کت بہر ہر گیس ںیم ۔ےس ھر

 ا کرکتر خت آم گرل بح امم اش تز تر لس طی پد بای ےک ےن ارات بسا مزاج را بابا

 ےک کالونو کا یک یی بن ید ت تاب یکم

 لز ادص تر قا ضر دم

 گے ےس اب ہت لاک اس ےس لرز پک

 همسر le روو تے لسا ےس تتل LJ بس ولا ب حاسءاڈترح

 ۱ رے اک م ناس کس نف تررچروا اکو رک تسلیت تیناش

 یر بت - ۷ نس ںی تشک سیا رکےن ابر شا تا آی ںیےإيا

 | تل رب الت ارد امت يا تط یک تی تی ںرقا کر ا ke ر سا رانا

 ا رپ کی تلف تای اسب 0 90 نر لشنور قتال یک الا زم تر 7 اي

 7 ہہم کی ہہ یر سس رس ضش اشا تاع

 و قید ناوص هتسدابنعا ےک رواہ نوک تس اکی 79۹ شوک ریا ت اتار کلپ قورافز دالا رس صا

 ۔ںیگڑگ رت یی ےر سالی ںیہ یب تاس ری ےک جد لمل خوا تام یی نہی کیا” لب ھا

eتو صحت اسم کن السد تیل شپو روو یر اعراب ڈو کیے  

 جک تم دب نرمی شاپ پل سلا فید اعا یک 07

 تقرر سر رب

 روا ین دق سکا یت یک 7 1 ٤ ےیل ابر ا ضرر ۱

0 

 ےس ار بب انار ےک راز

 7 بس هی بری يا
 گر رک الشراع قاسم )

 فری ٹیئاصنز وادی لت شست ۱

 ماظل یمنی ایس یک دس 2 ۶ ۱ ملت و ہاحی ٹر السالا رفع و

 عیار فعلا مم ھ عن ما حاد

 بشم ارم بان لس ط یہا تارورض یف نیلا اغکک ۳2



 یر الع ۲۰ نامس ےہ این 1
 ۱ سلا ٹسوری مراطلا ایم را انا ٹیم لم ولا بر ۵ 7 رام لاک از زا اصولا فش 7 یل لبا نیلام 7 رسید نیر عر لس نا ا باک تا یف با ام ك

1 ۱3 ۲ 
 ا سلاو شیما و یگب ضلا یا لاتا ۲

 ا ےب یک و ترس دز اما کس تب تک هد ا اش سر باک سا لی زن تیز سوار ۱ توا 1 لنکا سرا شی لمس ازین تایر کتو کا 202007 قبر تر ۔ پس سفر رخ ےک نص مر بحاس فوم [لوم یم شی ا لس ےس لر رض یا جا 1 طب کر روش بس “نا .ںیئیس یک قاب تا وا معما رسم, تا اما حا ددا ترس یاب مان اکی شما اب اروا فیبر حاد سری 4 لایت لای اروا ناصر کش ک رر اس ا ع 00 شرک ساب و روي نم رام را روا حد اح | 0 سد يا علاج سیب ستم 7 سلم ما 2 رو س ل رع کر الخ ا روا ےس ےس یی پکی هر ر ای امر نس اکر جس و و سیہ ۱سر کے وا ۷ ےد رسا نب رس ےس )تم E یم ا 0

 تم تسا نخ شو عر راو
 ل نرد ٹی 2 ںیہ سز کیدا گا ٠ با ۳۹ روا توس شنب و ترک یم یگ وراپ ںی ہو ےس تہہ لی تو و ببال ہلپا تیک تال ل توپ ےس بم خد توس ا وا رو

 مسن سر ت یری سار رانا ہما الر ترضع ال .
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 1 يا تار ی یر اک ب عامر ال فا

 / ا بحاص یارک )رم ۱

 با بصاس یاشار ۰
 الم بیع کب حامی بی ازم 2

 * . ینا ماش باس انا رم ٭

۰ 

biy +ید نیمار ب حاص لا  
 لایت سیب لا ارم ×

 8 7 ايده نیل يک
 ۱ 1 ٹہاسبحاص لیا )رم 7

 1 امر لاس بحاص ی لا ار 5

 ہلازاڑپصبحاص بار ال ز
 -ی ات باسلام «
 یرداپ بم ّا تلل رم 2

 رط رمز 7
 ین شمس

 یر سس باس سارا علم
 بحاص]س- یم ۔یڑٹ )لر ٭

 یر ٤ب حاصل ا '+
 یوم ناص الم
 یا بحار ر

 يما ین الم م

 یار



 اط :ا راز
 ی ا ۳۹۹ ناوسےرڑ لا ا هر ےک
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 ام راس سم ےک یت او یاءاررطیز 2222-0 و شب | ےس صو سار 2 یک

 ی مهانج ی دارت تو نا راد مهم cel ابو

 تام رسک ےس ےس ید رٹ انک نا ان ادا ا نات یم کس س 7 ا 77

 ۔یررم 'ٹشاارا ےس رکن ےس 7 رزم ب لور بارک اش ہ رسد د للاد ول ,bé مر یب نان / سر ےس ۳۶ع

 را دن ساب گا لو ع نب قالب پرت يريس نا برم کافر ںی
 سیستم راوتر همچو و لاا قلب مش

 تک تو یبھسسم ھی
 ا 2 ۳ ا سری کس ا اا, اب اض کا 1/۸ پي له ی

 ٤ ر مف تاما« لا نا تا لاس وشر را لاکر یراق رت ےک یاد ام ےس ںیہ
 ب fear سد



 و ۱ ۱ می 7 2 نامسےرش لب ۱

 ۱ گل وٹس کت اح بک تر ول ر
 درعا هلل Ef و تر باطن ر سا 7 قسم یاس تک یب 1
 7 ا یس وس از سی تر NS ی دا ل ا 1 ی ۳ وا سس همت یار رد ایک ا تر ےن یکی لا یو لا
 تیتر ت( بد تم, تعناد بت پس ی ںی وک 7 وج ۲
 لاو ناسا نی بی مک کت ےن Gy ا
 ۔ےرلنعلا لاس ْضْطلادذ هلاد هلا لنئنا 7 ۱

 اینک ا تسود رزرو سرما نر ۸'۳
 تب وک لنک کى سا ہا سیف زر بوس اےس ےک | م
 الی لپ ت وز سم سا وا ےل یا ۔ 1 س نیم فل تل 1
 ناف

 ای بیا لا 2م 7
 0 ہں سس ےک شر و2 گر سن مس ۸
 اہ ےب ست رشک تم ناں ۱

 ل رپ بطور 2تی ا 2 2ے ا ینا سیما 4 تعاّناو کش لر سے بر
 ۔ ا ضس 0 وسبا ٦

 077 رت ر ردود ع ر نش کرام حلم: تی
 نیملطن) ر هلل امانا الوعر رخاد ناغتسہلا هللاد
 7 ۳ وعلا لاج

/ 
۱ 

 ف

 ےس
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 1 تار بله ۱ ی ۱ نالس ۓڑب ںیم

 ۱ ۱ دبیری ارس ازم

 ۱ لمس وم . *

 ا کے شو وب کرکره لس ات شا ا ۱
 ما خو کارد يا قرن سنا شست دز لر رک
 ا رک ردا ا دب دیو تو ہمہ کٰ الہ کس ارد مل کاپ ا ینا نی رپ ہیکل
 ٦ ۶ ۔ایگ یی ند هدرا اگلے و ہر الٹا ےس یب لہ تخ آی ا لومردا ید کتونکو LO یاب ا کن یش ید

 اتم سا شک ياد اطلس کی بس
 اک کرام ۱ ٣ں وہ ےہ کف ںیم کٹس رب تاز ج ر ا د ۳3 ایر اض جت بس ک

 اتش زور وار امر اپر آں کس اتنی ار: گہ یاب, طوسی ابی بک ڈزر۔اگہر و
 : مزایا تاک ی یر ب جاو ہر واتس o ےگ ں وہ

 وش کردا ممکن گور پرو ر ںیہ کی کی
 # n ا ارو / ای ولد ذو کہ رک ئان یک تن سالک یم دب هما یکایک

 : ابا طبی گم نیک ام عو ترس یک اب کی و سم ںی تمر لام ازاوم سکا ماعد رک
 ااا کت یز ساگر ور ردوا دکر تم اش کتک ا
 الامت چڑ وم نواز یکم اردا کت کش یار مدد کوہ لتس کنی ایم کیہ یک وک لاب
 ارت ناسا ا یبوست نکن باس لا رگ ان اس اکا وج شک کوک ےس
 ُ 2 بسی ید رم ںی یک ورد وزرو نو اسکو یک یاب کل یک درد کد یر اکو یاس ا
 : وراشد کوکی کرک ی یت اورو سا ےس لڑ یکں ہا

 ۱: ی یک یو سی يک لو کاو اخ اہ کری السا ی اپا لی الود کی کو
 اد برو رزمی لیتری لر کرج ضاع تر
 لس يا سري لک کرک اي
 ۰ یو کنید ميس کر درا ٹل ےک سالن ںی ساز اد رواہ
 ہا سرک یا نوک بخرید تیم بوم ای
 قد نام زاوا ساکن آخ کارد یل کرکے لاو دان لاو یورک گردو

 ته اگر مادر نت اھت ات او ایک ان سا یی کا وم ٠



 ردیف ازم 9 ناله ۱

 زا زوم وسایل گرا لاک داش نا کا لو
 ری نام لو باہر اَاضاایبا ابباج' کس کبک کا دام بم او شاکی نکس ات اص بسم یوم سال ےس لمس ارد انتی یوگا هر ارگ کا

 ا یم طو تلخ یک کر کرد تک فری
 اکو اےک رب کیو رمت ید کاتو ا سادو ل لاک وکی ب اک می وم لک یک سدد دک یش نو یر
 بار یک رسی وکی شر بل وب خب ںی راتاو
 درد یر ازای اس و ےس کالری اڑی کر اک سا ےہ یک
 2 مش اناا یس تل کک یکن سا رپ ارس نایت را ترا رک و کک یوشی کا بکن واک ۰ مکرر یر دز ست یک کر ی گچ تسمه ازت تب کام یر آر وفا اردک دھکا کر کب فحش ایام پاکر هه لیتو اردو

 تفار دتا لوکل سیٹ زر سوم ایر یو سر لر دان بابک اکرم کدو زا 7 سود نر ایک اےک شر لک داتا وا راوی یک اتار در سالار اک اک فروری رمان ر سم "و ٦ و هه وي ےہ ۲ ؟ ۵ شک ورا کد که تا گپ تدابیر یہ رک
 ا ار تبرر کلا هی الس اا انآ لدی زور رک ارس ساکن و
 A دم سجدا وردا ھکا کدر هکر کد نل سا اھت تار ا ایک ا
 ۱ کل ری رسک کلو تارا یاھکاھکے وپ لاس سا ھا

 بو بسر نشت تن لاک ته یم عز یک فاسد ی ترش یو لاکچری یا بس بي یے تھ و سام سم بوم
 ںی تل یک تب یر س ی باس فو ےک دو ڈی پک
 ۱ ا نر رکی من اف کاج _کت رض کیک رات هکر دب کد ون کٹ نر سرکہ رد رک يا یکی ما نر رايگان اوس ایا 1



 .gua ےہ س۵ یک O A PT روس کب رو زا

 ارقا E ES تگ یه

 | لر ست اما قا ایل يک اے ں ونا ےہ فال کیر یاو

 ایل تا يا ی یوا ت درک دوا ریس کرک
 و یک و را یہ ب اوجد اھت طابت کا ےک وپ تطفر بد ددرکاکس تم تا
 میز سی اد اکی سواری سو وہا باپ رسد درد ھی کلام ور یاس

 مزیت اد ہر بسا سیف تیر ورشا مامد یک انا تازا کب رتا 5 رب بیانی عش :

 م لا ل سارا ورا رو ان يک پکس
 ۶ مک سا کئ نا گول ات بسط فر ۳ ان بس لک و ےس یو مہ اتر ایئأرو ارب

 )7 امو تالاغم و ںیم ں وکی تله و ےن لو ای نانی ںی ل ہر گینس

 سنو و سست تو بس
 7 20 نا: کس فو ار گنی م میر ںی ردد گو سا یوم من ن امور L4 اک

 گدا هپ ضع اور تضرر ا ی اکے کک او گہ تا زا اش
 ہہ RED NR E سر کک

 اواو بلا تقو 22 تب 27 تی چر و سا ره باودر که سیو یو وردا مس اھو ب نیب هوا

 0 رک وفا سارو کت خا 6سا ور و بردار
 گم برشی الرد در کت شرک رانا لا اب سنا ح)
 رب نسخ مپ ای سپس رم باخت یکدم ا اد نر اک
 2 منبر ا کیر کرا ےک یو عسکری دز وک ک ی وے داور روا یب ہدایت
 ي دگر 2Z دورا کا ام لا روا اگ اج ںیم یو تنها لو اه سنا ان صد

 تب لا کر کر فر ڈو
 تار اگے ارم عو کور یب کردا اگل داج یلو را« ںدہ راج ےس یر ط کیہ کیو ایک رسا
 اا قی ررر کک اےک دانا ینا بیت اھت یہ اا او ےس اف ینہ سی نسخ
 وجار لاو را کوہ کل صور را رب+ییاہو روس را ةرجر پی مبز یکن

 کتان يه ارم اند د لا کوکی رخ دریا تيش ایوب ہد تار ار ۱

 ا کرا ککے سا ےہ اےس اکو روکا مارتا ا ےس کول س ا ہو ۔ ا کوکو خد اہ ںارگم
 ٤ 5 7 اپ زکات موہ كس وری !کآں وو هور اقبال زالن وا



ır 

۱ 
| 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 

۱ 



mw. ناسےڑں 

 هه 4 پل ی دا وس

 رمان عترت نت الو تب يالل اد
Eشیوا ی>)وهو ۃیدہلاہنمو ااو )صا  

 لا ماللاب ۶د عی ن!ہٰلصافا ںھ نم ل شلاو - اھتامںتمل

 ۱ ا اتخلو لی ات ہلوف نت ر اتخ]ڈلماعمہحھ لموخف
 نا رد اک ھو ہے روا بلطم نام اکت رام رس4

 - ا

 ES )ر
 الف اوج ا نم هاوساس لکوھد خیال هورلعب
 علما نا بج)و روم ااه راقتفاو اپ ایمن ان اف
 ۔ ورک رتب لطم فاس ترابی سہ - < دوجو

 نشر سد زام تلصلانعۃریتذللا ن کپ سر
 ۃنلاتلاع بیزکتلانم نلسلا نما ا نرصلا ناک
 ند نم هنا <روملابےلحام نی دصلاذ علا یت اماو

 ۔ ھا نج اد تعبلاو جون او دیتا مع

2 ۳ ۰ 

 می
 nn رقوم ج د دزو ا

 ۱7 و شا انک خا



1 8 
1 
1 

0 

 ا
1 
۱ 

 شیر
 سا
1 

7 7 

 نیٹ وی ہا ها ےک

٥ 

 . :.

 مرا تب اغ نم : ما 0 رک
 رش راما شري ظ ام

 ۱ ۱ ۱ 2اہم ر ییا تی اش الوت م را ر وإ ا رج موم `

 ا

 بوس نج ل٥ا راما 7 آے سارک ےس فلا یب زس اچ یا رواد ابھی یر یاب نی دفا تان ئ نب ات نا ا 4 و ےن ترسیم سر تما ین تم ۔ ےس شل هم توت
۳۶ 

۱ 

 “ سم وان کک زا باهم ہل یل عا ید

SIA17 1 سم ےک ساددا اوره هاب رکاب نوط تسر و9. بز مپ ساکن د یک لئ ییا ھو داغ کر راستش اس رر اک را یی ںی دا ق ترک ت شوخ دا نيد الدا زم ۔ےھب  
 و لک کر سا کے با کن ا کوہ هل ساروا ا

8 

 ر هارو هلت ی دیس نکنم تر کلام ےک یی یم کد لا یر یواش ۱ ۱
 ییا وزا تلا نرد کاما تیغ تری و7 وک

1 
ٰ۰ 
 أ
۱ 
۱ 
۱ 

 سا ۰ 5 i یا 7

 ۱ | تسزا سلف اکے ر سود س ےھت اورا ها اھا 2 ریس /

 ضیا کی سا ات le 4) ء یھ میت lr ا ول ناف اھل اک
۸ ۱ ۱ 

 راے اوم مر اکی مر دا ر 1 1 شید ل رگ سا لاگ نی ایآ سا ارم نند نہا ےس رو "کی یگ 7 ت ر

 ناب ےس لپ
 f el ناز تل فرم ی "مم م گرگ روا باس تیام ما ٹاک ن اد کام رب لب ناراض 2 ۳ رم ری ۳پ ۳

  EEر کس مو جفت اب نا لی :
 یجب کیم ١ رم یہا لر 7 7 7 رول تس ل وہا ی لا
 ۷ هم ےہ هم راہ فلات
 f رب صام قره جک رح ترس بیرون

 شر وا تش ور ۱ 2 , و ۰ 0 ۳

 روا تاع تارک ب تولد تر

 اسم سرد ےس لنز مک
 تست ےک اکر ناب اش

 E لئاک ںی للہ حا ایتخا کشا ںی اتمام | ۳ ۶ م هم 7 رن حا ہرا تیبا
 ۔ ےہ یوم زا کد یتا ا

UO ای( NY 
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 “کہی ےب سس ا

 1 ترکی که قاطی ںیم نیس کل میرن

 9 کر گرو س لوہا

 ار دلی دکل رپ ںاچماغ بسا تین آس
 2 رم رس ٭ ےس : اس مر

 ۱ ۔ ےہ لنا نس کب اھ ال ےہ

 ۱ اس مرام عب یکی رس یا ہو اي سا اس هک تارا تب کش

 دا O ESET ALL ران ا یر لن اب اش بتل کب خا دا تر ظف امر کل اس جاب ےک کا یوا
 جزایر کب حاص ياد جن از عا یاد اہک س کلام گرو کت او ب تک

 ا یک یب حاص یخ رطح لہ ا اقتروشسهس پہ تلور کہنا سا لب ا۶ بار پسر لگ اد اھ او ںیم

 ےک ظئاحں یم كام لغ را “ارگ بتل دالا باصلی راجا انہ یر ےن رم سا

 | کود ڈیم سا میت اتا ے رد کپ

 ر هل رک لا نه ش سل مع وا طفل مرام تل ایت ۱

 ا وب ترشی طلا تہہ کتک کاک لہو ار
 "ام ین شب لاو ےک پس سش مارو لا ہد کارن ت یان م تکو لک ا
 ی هر پی کے ےب حامی نفی رضحت و سایز مر تورم کل سس لب اتا

 گر میم سم ےک ورکو سوال با ہوز یاہو آپ تا,س ا فوم م
 یب رپ ا ےک یی ارپ عا ئ ب حاس تفت اتو اراک اروا

 ار ۰ ۲ ۱ تو داور نل کل اد ںیراآد لم

 کی ناز اد دس شير گل درک ولوو شی حاصل ات نح اوہ بع الو

 بابا مدرگاش وفود برگ رپ کب عاص لات کام بعضا دتا
 3 ۱ و اروا يا بک له وس بحال ایزی کا ام مہ تنا ےک ا ات ےہ ےک تھم

 8 - ادم ۔ ظلم. 219۳ رنگ ربط یاس دام وم نا لاج ا دیگ ہل
 3 یک لک کی مربا سیر نا هاش بحار ںام ال ضقا زوم باص نام لو هلل

 بل او یک ں وہا تتم نیر ک بتا سلنا روا بحال ج2 بحانعل ناب و

 ih ا وچ یر امج داخ ںیم کری ل ا لج ت اوز کن امت عبس .



 ہرا تب اکی مم ۱ Wk نارام سڑک

 ولرم يا ارسل یا ناق ار بعید کت وت ایر طی ام ںیم امن یتا | سا کب حا ۷
 ےہ رب لخاو ںیہ ضم سا لباس کار دا کس نہر تحت ساب حاصل ۷

 دا الو ےک بحال ناس لک شم ہک داربست.
 تير اب اوتادی سر شہر حا لیس ا مزاح ا
 رپ له لک کر نت کک کر رد تی مار نیہا لا تب ںید تل سذ
 ِ او تہ ام انتم وزو لس نا هرس ا اف اسر اڑا ما اں دادا ۷
 ترا ےک لاج غار ی آد دارا ےک بام لیا گڈ فام ا
 فریز ساتھ قت ترک میت دہ آو اد بج بح کرک یر زم کادر سک وا

 ید رم بس ار # ترم اہلل کت ابرو ا تاپ کر انت یس فر کس مالطا
 نگر س(حشاربت اجل ہر یک لس سامی هتک الا هرکی شارا
 اپ ترک ہیوم ٤ رتششترا تا طک کسي سود پا ایکس ور دز سرو سا ےل بک تیر
 ۰ لر یک ا فعل وج تہہ هاب رک ایر یکم اڑے ہک کیو و ۽
 وا کر اک بان یارب ایرج یدو سش رورو روا قرار کس یئ تد و كس ام لیپ
 نان هستم ای نفت لو تب پد لو تی ا فط ںی نو ہد تب
 ولی بھ وج لا ےک بم امم و ارج اےک ا وک اا د | ونوس ۳
 لید وس المر لاد ایشون نا بصاص ساز فر تست کک ی دم 7
 ۱ `, هرکی یب بحاص اد ہک ا ۔ رپ ناموس

 2 ور پر م سید را ںی الم تب اه قادر بحار یراآدا :
 ۱ ہل وفود جر پیرو نم درم نر تیز ہنس سرد ںی کل

Aازل لب قبےح بقف تبوک رب ھ ہاکی اف و شی تا  
 بج اَمنل امی اک ف امر دا چ ن EEDA ےک ترار ھم چپر

 یر علیک ات ب حاس فم انپرضاعس ےک ب حاس قز ا طب اترا رم ترض .
 ننام ونحت دار
 تطصت ررصي ےک ایک ارب ےک ددم لود تایر وا تاں ار کس کج فال ا آ لزمات سام ںعلبز اب ہم ید داد ستار پا ںی نکی ابف ا

 ےس شش چل یس ی و
 اگ مری کر کای خم ہاشم گالص کھ دا من كا

 کے یی وی و سکس ا



 لا تب یک ی ۳ E ۲۱۸ ۱ نا سس نہ

 وز لع بلا تم سیا ودر تار ده ایڈ تو راز کیں ایز ا اتا سو جی وُ تو ام سم رم ۳ | ےن نے ےک چبر جے کے ول سس 2 1 ایل رت رر صا کف و و تس مرک یہا حا یک
 ج

 ورم تن ہی سالم تمل وا سرک شتر دم ا رم

 ۱ تبلت نیاز کلید
 ۳ کن اروا ےک سرب زید یھ نک ترار ی گر سرا رور شک و ر یل ےک شواو بح اصلا ارن وه تر

 1 ںإبامربا نواز درگ( هاب بیا اف تخ٢ زا او ررزس تست اکا اوپک تی ےہ ل رم و و تر یل 7 / ۳ 1

 11 رام اس کم اسود ےک سا نیں یب الزود شا رر رار تتر ت حز دارس اھ ب درس
 اوسم وور 77 وارد ےن پ آہ زلف: ہا ]ا إلا رول : یخ کت ران گن ترو صر تشد سا اہ

 ٠٠" ۰ ےہ لارو تو کلپ آی یراآرار یہ شرت اھت اسر ضرابآد لد اش سرم کس

 زيرا مولع ار او زرو ی ولد تاس کسی یکی راز رخ بیک راوم ا | خر ےس نس مس 6 9 لاو نیرو ول اراو
 جن زرد ہرزہ بحاص ن کاوو ااو رل روا ےھت بسا رک واود کاک الاد ںیہن ا یب

 و ۳ یک اع ی ےس ہت سال ی چو تم لس ب حاس تھم ںیم ید
 ۔ ےک کوب سیر“ ردص ںیم یر قہ رم نیز حاس ۶طا لوم: (

 بلا جت زطصوروخر دار ) ۔ ص اص ن سنو یک وم ۲

 ین ترامس نی ورا بحص ال یل لم ترطع ب ۰. :- بحاص لوس م ااغ اوم ۳
 :٠ حاس او والوعد نلا نت ےت طح ۹ ۰ ۔ بحاص لا ا علوم ترضخ ۵
 7 ِ م88 کل ۳ لٹ دس رود ےن رکے س تنل حل وود ار 3

 ۴ ن بان کل نو مل عی ہت تیر کل صالح هد ںیم لب ااطدد کپ 4ھ ی۷
 رورو کوا ےس گم ےس بات شرف اع رس رطح ترو را ھر یک :

 آے س ںی اقفر یصرصتنا ۔اھگردد نیر کیا 4 9 ولو رود ے ل - اھ اش ار یھی مم ام ےک ۱

 بس پر کل اح رک کس زوم دولق ےک یگ اپی راو ردا اروم یتا نکی رک

4 

 7 4 ۱ 5 نم مکان سس ازم م للا خوی ...He یر شوره رنا ر لع الو رض ۱

 ,N لا رر م سرر یر رف بح اص حل ایضتازلوم : ےہ ۔یداآض خا ےس لاک نا 2



 و تین : , ۳9۹ نالے سس |
 - ید پا ارگ یرم ترم وضو شسرعلا يراد عفت ورم ۵
 را کر لک نکس اساس وز کاب پک ارت ہم ظا پاکر پ ہے جد ی رم طمع رک یہ یب (ل یہ2 ہماقزلاراد پی یر لاس نم ترم يک راد. ۔ ید ہیک ارب رم یلاببحا اص نیلا ا اھم : ےک شا سرو مم یی نیو مسا ا الروم:۷۹

 رو يا هد هک هر رہ ں یم سرد یک پآہ کیک رپ اہ دو ےک سز وت قیا نل رفتم
 ۳ ےب تر فوم شب تکست ےس ےک ےک کار تا نی ےئا ستو روا هم یش کرا
 یار رک اف هلی ہن ست سر سا فول تر ایکس یم خو ےن بہا رد قاب ج yg ردا گيرد ماسک کد کات ارت ںیم باراک اوس یا - فک و اسد بام ا ۱ وف کام ورک او سپس هل رقمی رکی مکے و رس ا بس لی رس قاد کا رد کس یبا زير واگن ا یل بجا اس صا نی اللوم الس الا حت رح ۱
 هل بتا 7 یک نی روا ددا ےن رد بحاص یر 72 اھ نس رم یکم ول ارا و ا ۱ هنر قرن سرو ارد کور اس لب بر Ts A لات ار ہود وجواب کرا مےں ولا راز ارت ار یتا بصاص قت ا تو نوا فتو تاک یا نو نمک ندوی عارف ا

 راا عی دارا کس ی ا حاس نر | ما ولوم ں ولد لا - هرکس 3
 e زور ات اروا رم ںیلزا کہ آسا رپ اوباش ند ٹا پآ 1 عام ۳ ۱ ۔ قمی راز یڑداپ نجس های

 ۰“ ۰ ےک م مم ہم ھ 4 2 ۳ ۰ مپ ۳ 0 ۳4 تکه ارت کس تستر سرور تلفنی یر 0 ثب ۱
 1 7 بلکه رسم ےس ار کہ سنا نر رگ نام مان پا سچا ۔ ےک ےیل یب 1 رک یی ۱

“e ۱ یی سره اهر ہہ باص کھ مد پپآ۔ھ سیہ تمل لا ها ےک پس ص ده پس پد ید مت بصاص روا اتار بسر کر ار سب 1 ی و ور لب ما از کد بات مقو سس 1 | اکا اس اکر و ےک ہم مر ےک سارا ا 

 : ایک تے بم اسرر ابزار ست رو اتے ریپ ںاہیءاقرے زس ااھتطر ردا لب ر تب رہ کرد عا نکس سات بس پا اھل لیبی ئے پاس ھا
 ول لس اوج کیک ید سینا ات نفی ب آں یم لاک یکم ۶ ملا نکس ۳ ۳ اک یاس ۱ توس نر ان تب را کت اب یکتا
1 

 ےہ ےہ شد اهم وا

1 ×2: ۱ 
7 

 و ےمس حس اح و رحم ےھت سہس ےہ ےس جب نس حس سمری

۱ 

1 



 و ز ۳م سرم ںیم
 ۔َ-

 رس یا را تس واک ئر سا ات یش تر یھ سار اسم لس کس ےہ سر ۱ ی
 دس و ر .: تے. ظص "ےہ ربیع

 هجوم سوتے رص ےہ ےہ ہ۔-س ےس

 ۔ رر ف ڈ او بری لا او راے: ر ا ام ورم ٠ ور
 ر ےس و یم بحر ست یز نا جر

 7 اپ گر موم ر رح
 ی ےس کر رس دم ت ےہ ھم رر

 ر “4
 ر و رار رور جل

۷ 

Nx 

٠ a 

 ج۳
 اس ےس سہ

 ات رس ےن زر یف
 رم ح رےہ ک
 مے ےس ےھ پیک

7 7 4 
 ۔ ےس ر سہ تی ےہ ےس حصص س١ نا

 ےہ ٣ پ یو

 2 سک

 یی مت ر 7 تارک 7ےس سی

 سس دوم زر

 عروس [ زرا ےس ےس
 ۳ کک 3 ۳ 7
 “وت را ہہ وس ےک رے ہے رح ہوم

 می با ےس ےہ 2و 7 سم 2

 یک ھک 7220 = را ےہ ےھت

 میسر ری م بسے تی رت تو تر ےس ا تو زد يا ےگ ےیل ےہ سس ا ےک سم
 رم اپ 5 ےس ںی : 1 7

 7ے رک تا 4 سیو اتو ترس 5 اسا نرم
۳ 2 

 ا یک ےک و
 از آب و ےس ےس صو ات ےس E ےس ےھچس

 و يا نم ورخ ی ہو روا فسا
fr PES RT زا سوم ر7 یر تروا ھ2727 ا ی شم * 

  رب را لزوم ترور یس رکی سا سراب تک ےن ےس بک ہوگے 0 ¢ 7 5 ۲ :
 اھ 7 ری

 بیست کسر ےہ میو یا ےس هک جلا یم تراز ا ا سس ےک 1 ۰ و ار
 27 > ۳ ۲ مت ےس

 بسر یتا و ر 0 : دس یف فا یی ور تا ا اک یر سس و هو تا تر
 |( 11۶ ر



 نا ٹرب انک قم ۱ ت۷ ۱ ` نیہےڑ ںی الا

 یف ےک رک اتر مر یگ ار کوچ بارک 2 (کراطفا ہزور اس کس رس اس | /

 ' لم نو نار کار رہپ نار کہ و کرکے ابد اس جک ۔ے ہر فی کش ں ار تور ںی نل سا) ھو بیمار.
 کر وا اش ناجا لود ناز عکس امار سام« کر جیلی( السا ا 2 1 ٤
 سير ںی ف السر واز کاج تم ضقت گو

 ۱ 1 ساردا ام [) حل ےّخہ گرم مم یوا اس ایکو ربا یار نر

 ٠ "زا مسرب حاعی داپ تارہ ٩ .۲
 میم ای لا | ی اوم سر مس[ سیکس تم ا 2 ی مری ارم کو شمال ےک درو ور ربا تمام رفا روا لک بسا نف امر دار لار پک یگاحہ وجہ جا سیل کروا ن اب اش ںیم اہ: یا | . زن شد و
 ابی بم ترو لب یکن حر رشت جا ںیم تارابخا یت ی هک یہ بصاص قو ا
 بازرگان سر یه ری لار اے
 هلو یو ےہ یم اتا لو بب رک کے بج ہر یاب کنت قد سا ہلاسر اف ی تاج لب کلا +
 بم یل رم ران وم زص ےس ےس وک طی یه را طی هه بح قنا ترک ۱
 مہ کر کہ متری رک اکہ اتم کیا کس ما گستر

 ےس جو یسا۔یتیردزکت ہہ تلاع لام یکم علا نیک سرد کے با ایا 0
 رت سراج تی ی

 روا یکی درک تفاوتی یسک نب الکل الاعراب تاک کلا لاستیک ۱
 لات 2 الع (زرمو انا یہا ںیم کن وکیوم یا ۲ کی درک ید وس کیک تسلیم ران ازت پک |
 لہر وانا
 کسب لیہ سرد ںیم ما نی سرد پا ج نہ تقدس واش لپ ۱ لیتر
 ۔ںم ویک رو را سل دو تایر 2 ار کک تاس ےس نا اب سیر مکس اپل خب اقع کوو اکرم هک یر لا ١ اکر تن ل کس ا تیر ترفند رگ کوہ اپ باکس : ۱

 تر کیف دام حس ین هر ا ہے ب حاس نیلا نیا زم صاحب ایر 1 ۱ ۱
 ترم یش مات روفا لو زوم ترنم روس ککس کس ند یاس مارا ین 2

 رانو ران یگ تار جو ات شب کس ا ۔ے تیم سنو ناو بک لع رح

 ا
1 
| 
1 
1 

 -2ے فض اب یر ملین هم ۱۳ ۱۷۳ تم یک یخ ھل ١

 _ سست
0 



 و وج
 7س تالق م۲ ۱ . ناار س

 ]ممکن ا هد کیک شوک خام یس س ب حام تین الوم تو ساک ايم شو یار کے د

 | 3 ۰ هک
 شو فرج ضیا کے اضا ںیطوازت وا یکی ہو کت لا لا یکم ما نگر اس

 جاسک تستر رد ںیم مات یک یی یک کہ ست مہ ایم سم او شود کی گرتی ار کب حا یم

 کورس اوم کب لک مز اس اب عید تس با ناں حازلومدانتسسا نا ےن ںو نیا ۔ہگم وہ در
 ۱ ۱ - اراک اکی ٹی

 یررم ہت“ ایجرا بخت سد وری که یک ما بیا پیک

 س یا محل فرز عاکم وم رات : برگی و هوا ایکے ےس ید ےے بسا است شفا ٤ لراتس /

 ۱ بس زوم گرہ تروق حا کا تکا او لان ار وا بجے تر کم

 ےب غتر ںیم العطل ارش بح فهیم ےک س تیر کر رپ نام و روا حا
 ٤ 1 1 َ ےس کرم سین | مروا

 ۲9 ںی و وس یک جواب قسم ا لک راس اپر طلو نر ایمر یس ست کلش ڈا یر ہا ےن بحس نریم الا ر
AESسا یخ ت یر العت قو سا ۔ یا ےہ اےک ےس ارب هام بی  

 له یر بیا کا ایض لوم یس سیر ۔ ےھت یز تام مدد سیر ۔ےکررمر رر درک

 ٍ وب اروا سروپ ےک ی امن ےن یرپ سہ بم >ارص مس اس لر سدر برف ایر بر م ایک ی رل

 گل اسدد رحمہ ک لان زد هد ۔ےت ید اصا ےک فر اح قت کا وک کب حام فیر ید قل ض الر ل
 حصص 7

 او ےک ۳ : 2و ر کم 000ر 007
 دم پآرب تافو بی صاص کیو: جم تیر رد ین ار ود گہ باد اغا تانر ی تن ےس یہ: بتگ

2 

 یا ناب لیوا تراک ار وفا فضا رس ںی دق, نر ےس اس 2 رج رک ہم ص ںیم ر کیسا

 1 آں واسر ناروا اله یردریکے نی - هرات ےہ وس مسن س ا وع و ںیہ لک او ہک ست

 فا ککرگواھفر تررگضھس کٹ شر ےس بسه قیام مزه پآ۔ںیھپ ےس میک
 ۱ ۔ ےک ےک ارم سر رله ستم یا لط ي تم ےس چو سا تک قرش وختو ٢ لد ہہم تام

 ھچک ٣ ھی یی ےس قم ےک اھ تک ان سرت ںیم سم ی یم ےن ارم ہم یو ضر اترو طخ ارم

 i | سی بر اش اذکار ادر واو رحم نیر یت لف ضرر ناروا سس تست تہہ ہو ںیےز ےس

 نو کپ ا بعلت من بس اس کتا اب ایکن فی ےس نا رخ اھت رہ دار اح مالک

 ۔ئرہ ںیم شد



۱ 0285 
۱ 

۲ 
1۳ 

 ۱ را تیک مزین ۱ نول سیر ںی

 مربی کلاس بحار یاب الر صاد قرر ااا ےس راک 1 ےگ لب لری حاصلا تیم حا لای آی رارد ےس تقوا ئل ۷/7 ید رض ھ سا ۷ رتن گم نیر شو اسکنر تارک لی دلا ہر شش بج ا یکتا رک یا نشو سا اب ارش اما بوم یرزازعاے تلف بس ا نا تیس مم اصن نا اوم ےس یاب شین تر ظئامردا یررمس لب مته لن اس ارا سرد - هتک یر وید ۱ ۱ 1
 ا تل ےیل تاجارخا ما ہا کیلی ار اذا لئامدرلرزایا ا بںایبلے نفیس اوز تط با کاوو و لی کے اک اذیت فدا بلو تے سج وو رت ۱ سافت اف 2فر کم آد کسا یخ سم یتامالا ا ۱ 7 لر ںی یر کرد ی رک دیسک ار دا کس یک وہ ںیم تر اب ےل او روا فا سن سما تم جو تلور تہب لام کیدا ےک ےن ےن یکے نر سل و ےک بص اس یت رض ب ترت فراش ورت اک الع شوال که کہ طلفے تہ یت تک ہی تدب ۳ فو کو ها تم ےک هنری لوس AFI شب آی اب a تم و[ تام یک د ےس تاذ کپ قاب نخست تر لب پا یم تیک ےگ مفت ےن نو روش تسروردا بتا میک آر واسر کب روش تس پین یم تاللاعم ی - ی رشید لات بم تند | یوم هی کاتر نرم رک یاماها اسم رم قلم ےہ 2 یبحایم فتا امو روما ی المان رسم ہرالع کرارا فرم سد ےس تم : 2 27 بمحاص را / IA ررظفراوہا ےل ور 2 ارنب آل ل اغ ۳ ا
 تست ہلا ےس ےل دہ کی ورد چ دوا داما کہ فرز تام بو ھا یک یونی اتم رال سرب اش رز ین تشکل پر

 او 2 ۷ اساس ساک ںورگےس پے فل سا ِ یی دہ تن کد نیر سا انتل ب

 کیس با صرع يا ںیم سالہ ولا ںی الار را رز س تک ۶7
 اا تلا را ےک او کت حا او شکم لق سرکه بس ہو روا ےہ کر قم السا ام وا ۔ ےب صا ب سرانجام ا 3ت ۰ ر نیو 5 ھا 5 رو را ل 8



 ley "۳۴۳ نایب

 ادب دالا ندمت تیپ نم ٠ف ماو آے تقی اغتراب لوما
 ۱ 0 - تا اب ول گیگ

 اروم سیل روش بای برکه ناک: تم قلت تسجع صا سام السا:

 اضافه کلہ ےس زلمی رد هوش کز لخت کو ککے ںی نا
 بوت الي تی ی ارگ اد تاو ردا رکی ہا ی رش لر
 ام سا سس ںیہ تر ات روال پارک یکم و یاد تر ںی+ تا يا
 مارا لو دا تنابوروا با ید نا تر سان ےب ترول اک تا

 ناسا اظ

 و ای انہ فرخ اک ںیم نا ہک تک یس رام ۔ںوہ رپ م اجاق ال ےک وا لو
 ]مش تو شرم کر لاتا یا کوک داد دار وک اسکی راو لنک قل 7

 1 مک ۱ پل رخ تیر تلاو سارا شا یت
 دا کر سرم تقوا مات آی روپ ینا ہد کے پت یر تاک سم قلعا ی ب ۳

AEN a SA8 ترا رپ  
 ی

 1 ۱ 7 2 ب کاپ قرشر قیز ای کرو وررلتالکشم ۱

ايک فا و رکا یا فو سو اج ایل مک طایقعا تیاہخ تققو ےک اد کہ لک ۵ك
 | زر و 7 

 ا یا ےس کسی ست یب یک قد ںیہ از رن ںوہ کر قوشد وذ اکہ ہم اح یلع
 تک ۱ ۳ ها بکل ام اک

 ب بر سو اب تیر ی کباب ترس نت کش اپ سش تر ر

 ۱ < یا سر اھ پہن ت تور داں د عولطاوکب حا ولو سم مارک 1 1

 ايم
 درک ETO پرو اکا روس نا
 ال کم اوت ون وصف کہ یک شک کن کرک کس

 ۱بار یر ےہ و رس پر یب سس ا '

 ود وار یک ملک پای کرو ورک وو یم کیلو قات شک
 ولن ر یک کام سو یورو ہت مکا صا نکی ہہ اک ہرا

 ۰ ۰۰ شم لاج کن ادو اپ پروا ےک رک مرا ریہ لط ند یک

 سہ



 ہنسی مک اه نەضی ا4
 ساروا کتے ہت ہت اد کر دخل یش رام نہا ےن لکل تاما رسا /
 قم ار تر کور و نوا یڑادم دات کک تحعا اتیا سا هی وتا فرو رگ ترک تعا لاتا سا یکی یر یکی کر اح العا ودیا ردا یی ا مد رر زرہ ںی ج وہ تاب بیم کا |
 ۱ عدم ترم بتا کب حا اخ یاب اربکی واو نا کن مسایل
۳ 

۳ 

 تعا لاش

 یل و لج ترا کد اف کی بد یاس ں وق کیک تل )۶ دوران لی کال
 یوم رور تیک سه ناسا اس بحاص خر لم لاس ایکو ید داد کا ۲
 هر ارس وری کک ا دد زط رب رب ےٹا سرم يه ہک ل کا مزد لبا یہ تحاھ لاج ہل یت ارا ےل دم اروا اراک حا ضرر لایک ولرم اع ١سر فور کک درا 39 22 رفا
 رار تی بکر ام یف اس اسرار نکی وادب ئی ار کر شرم ماد ماش کل ےک ناو روا وہں کب اص روادواوتی اظ ےک س اروا سس تال 7 تأسیس پلے آخ ییا سم سم ظن 7 یکی د رک نب تعا نس ا
 پی ۶ انسا کال انگلیسی اثنا ایم میل زل اسے وسدد ےک ےل مد نیل ےک گر 2م
 هم مس ثواب سن یم یی سا یر توپ دوس یا 0
 نیشن مارو سس مارو ےڑہس بسم کپ کاک ی ا واہ اپ ۱ ۱ - ںی ھر رم

 تہی وس و دب ۱ گی یاس درک اش یر تاب سا هارد سا کٹر و 2 ۱ ۱ ۳ . کر ٹیپ ڈر کی ٹیکس فیل ہا یا ورک کرک و او کو سار کہ کس ام توده کار ارپ كال
 ےک لاش لک شب لو یلعاراد شوو وجرم) بصاص نیسان اودا( بیج ا تعا ترا رنز ) بحر اش نس تال ملات درا ۴ لا نیا ےک ماما ایک رکا لیتا رام ل مو کس شیما عج لاس کک نوید مل مع
 ناتو شک لس کک الکی کر ہور وا کک بس دور لم وم سا اف ای اب سنہ ےس لور اود غیر یک کا ر ياد اتا کد 7 ل
 ها

 ۱ میم سی رم تر ہم ےس



 | رب ۱ ۱ ۱ ناوہ ےب ںی ۰

 ۱ ۰ ا "۷

 مه ےہ فرش تبیضبر ں زس لرز رےہ سهیل اش یف یں خاش | تاد ےس فال کب حاجت قوم گزا ییا واز چپ سهل کن ال بس
 1 ےن ترم لو لس یر ےک اہ یت زا تزثنروا ساب | اعد ےل کس نس 7 ۳3

 لر لا هک بن نجیب تیام یک بقیع ں یا ہرالع
 : بس ےک القروب بیط اار اد دنس ای پا کا فیکس متاع کن از تک 7
 کا سس تسود نرد ذا ںی انکے هرات اہک ادرک شہ کس
 حی تھک مس ممے اش ےب کے نک کھ دنر کہ اروا نٹ

 فن ااسهد کے سو ستر رار تسورا ورا اک مر و شنو ےک ںگوکتمضو سا ام ےڑگ ی
 اک ادر وک رر گال للہ نا ار کل بس هو اب گہ ضر ہ ےک کت خو ور ناماس ںیہ 2 داد طس ا ےس
 ۶ ۱ i ۹-۸ 2 شی ےہ کس ا

 فیلم طرف تا عا ماکت 3 تین رک تاسیس سا سا اد ایک دام ال لپ ا اف هوم تي رول ت کس پک تر یک ات لیلی اس یا ایم بکر قشم دم بتا الف س س ا
 1 کر اسےکک یس ںیم نما ۔ تو سالہا ںیم لس یکے سک گپ جرمی. ےت ےک هند

0 

 ایک رم وت اک آر وا ےک ےن وہ شو درآن امد کس ا یت فن دت
 ۱ك

 سهبار ای تم کج انہ مر فا اک نھ رم لر مس لب سے
 2 , لا ای تہب ےل قن ےک ں واتر ر رشت ما کشم نیم هرس

 0 هک ا لایم نکس اسیر رد بن 27 اط ت رعایا مسٹر فسا ےک لام ارکب حاصِنا تال 20
 را روا تی یاس کک کل لاو تست از نا رایماخ یک اساسا ےل آر ان

 هد کیک ےک تک پ آہ الس یر وا اقنز کپ آپ قوم ست که سن اا بک ۳ طلو ےس یس مرگ ساس کیک رز کرس کرام کده

 ا : “۔ےہنامتساین ار اک ات رماغکی ارم نادم عادت ایس کلم بام



 ہادی تھک ۱ نکے

 ےک عا صو ضرب اینپ کام یک شق اتا ےس يہ 1 ملاپ آس داتا فاز مگا نی اص قضا ںی یل ست تا و تا و کی ا ۳ ی
 کیو نود ترحیم اهر بسا یف ںیم ی اتا وا 7 ۳ ۲ ۳ 7 ما رپ و 0 ے سارا ےہہک یسک نہ اک ںیم ہری س ا ۔ےہ یک انت ںیم فیر نا وضح سیا
 ۱ رو تست اب رند ساب کپ آں رضا لوک که ما شب
 تار رل آں یم ںیہ ہیک الغا حوا لیکن یس لان بت وہ کے اف ین ۳ ام 9 مس مر ھوا ا ۳
 ےل افصروا تحر ی پز اچ سرا فاسد. ںورکف یت 0

 ۱ * ںی ارگ رتبه سود سا تر
 1 گر یصتس اھ نو ریت کیا 9 رو ٹمےک من عا لا لور اسر هرم کس ریتم اع سا ۱إ و 0۳

 رب رعب ےک و ںیہ سا ۔ںیہ لس متر یش تیذح فرم تاک
 : نیو بام نت وذ ہا ےک ی
 ںی نر لکم اور اس ںی تس غ ی قاعدر کر آ اپ یا ارآ يا ےس ناما ابا." ؛ مر ون سس ناس سم تس یکن اور شرک سا اہ کل آزاوآف یا ےس ناما نیا * :

 ۰ ےب اپ ۳ ۱

 سکرررا خار ہوردا ںی اورم کک ار ہو برگ رک سرت تیپ روا مل ام سرب تس# |

۳ 
۳ 

 یک ےن اہ فازی کب اس نکے مک تره باز "یک
 تعمیم مالک کمک آرا 7 یا ےگ روا ید انش یدو 7 امور
 ما اک آف س سی یر آن داد ردا ننه ما اجو کس رنمسز سا عبور

7 4 

 هما لب لس رکن شناس هوا مک 7 ا عرش اک ا روا ےہ رومی

 تو فر راشو زب کک یر یو بصاص روھ یر ود اش رمو ام اوت .' ۱ دوا ارس ا هما ےک لان یی لن بحق تر ںیم او درا عل اس سارت سنی لاش
 ےک نب نرو مر ںیم امار وا سا هرو ع 7 ااو نار شا امور فک
 سا و رسا ےک بساطن اصن ےک رہا 14 ۱سر 777 لا وریپ یت تیادر راس ۱
 حوا مستند تیاہخز باق یف سا بم, شتا ل
 1 ماد فرصم کلب سامنا بو رظنر هوش رکنا شین الوم ترضعرد ۱ صاف یک
 رکا تھر نل ےک لک ہل اط در کپ آہ مات نان ارناخ ہلالس « مل اتر مالعا وت

 2۰ ۶ e یک مر و وع َّس رن 727 گل ۱ نیا کر تسال ہہوا ڈوب دید ےک پام ۔ ےہ لنا کیف ےس نا توقع وک

 (مںیآ)7 تن عن تب ست س اقا ےک اا ا
 ̀ سالا

۱ 
۱ 

۱ 
1 
۱ 
۱ 

 وا دم دم تب تب تک هی درس

 شاد رس غنی



 ۱ نم + 7 اسم ےس

 نب ےن کا ترک ار تاریک هه ئے بس
 ۱ ۱ ےس اج ور یت ٹر کس م۸ ےس

 : جووپ کت وحشی کیم افر مک نی ا 2 متر اسم با

 ۱ رے 32 بن ری اکے یم یوتن درن ترک وید نج

 1 اک ںیہ کر تم تما رک ما کرس ےن اس ےس ےک رض ۲ر رج سر وک و

 رخ ےس

 1 ات EEE ی و کک وا

 2 2ت سو عو 2 سم هم رم ۰ یر
 ۳ 2 7 ےک ر اک

 رم تم ہم رک ہک ر ع ےہ و

WU joj N 

 بد صو رس ںی یک ۳2 تم ےس تم تی: ا

 نج سر٣ وم ج یر ریتم : ٭

 ود بقین بحر ورم نر سر حرم + و
 ٤ کک ڪک

 5 ےک ۱ رکے فز کت رص سن ےئرہ رت صر زس ھر 2 رک

 1 جر سم کس شتر تک ضر رے 2
 ے۰ ٤"

 ات رز رورو کو فوق دوز ہی ےک تہ ےس یک
 7 ےس بس 3

: 

 5 حرم ا و وو ا و رس نرم
 نا ٗ ےس ےگ ے یم مح ےھت سم ہے

 1 هک یھت ےس سم سسر رح ےن ترم فا 5 ےس

 اھ پن ۔ حصص رک ۔ےے رم ےک ےک ھے ۳ ا ڪم 2
 لے ےک سے سم ترس عر سض زا حت ہنر و رے س0 ٠ز ےل سکے

 : ۰ ری

 ی ساس ضس کے یے ھم ھم سم: ےک صبر ےس ےک ت ھو 7 رع

 ی دور 2. ےس ضس
 "سے یم ہصیح

 09ص 72
 سکس ےہ و شرع ےس سے بم مے رم سم 2 س ۳ سو ےس ھو 7 تب

 ےک ر یورو ج ےن رسم ر ب کرک جر ب ےہ ر 2
 تن رس ترس رک Cs کس هوم گز ین مه ےس ر و س سورس کر ےس جے ےک یم ےہ و سا ۳۳ ۹ 2 یس ےک 1 ا ی ۳



 هل ٹاک یم : ۱ ۳۷۳۹ نانسی 7

 تو کیں ولسا یخ نفی ماریں ہنگو سکس ا تو سا ہت اکی جس . ا
 ۱ او آر قاف مد یک لساروا کلم
 ۱ٰ ۳ اا آں هر ۱
 تر ج ںیہ کش بجا ۰و بنا لو ےس ۔اط طس ۱ ۱

 داش 7 ٠
 2 7 تک 1 کرک ا

 اس کیا ہر لی کک وک کس حا یف رطح ہ ب ےک ایت ی تال لد ۱
 یا 7 اي تم ویسا یسک یک سک پل کیے اچ ان اف نس مر 1

 ماکت شه و وا یس پسر قوم سا قاب 111 من کم تعا ساس سادواے رپ

 2-9 ضیا ی نت فست رض سا ےن ںو ا لم
 کا آی ترفل

 2 منی اک ور جرم یس تر یاں مم نمی ےک پل ای ارم ای کس بادی 7 7 “لیا
 یگ ںارنکل ولی رو ںی ساب سوم ترام بکر اما
 سا.( اسکای تراک اک یب ںیم ا اڑ ا
 ناو لس رج ی سالجا سا ےتبحاصی راصنا او ےس یر ارج تالار کس
 کپ ا ا تیامشرکت الاخ یف ےک وال ضرب ےک بر ویر وا تالف ل
 بین سو ها تون یم سار کافی رن بحا خو عر اپ از
 تو 3 - یکی کت جب ےن رتی السا را يه

 0 در یک کیک ج لم شوت ںیہ ۱
 1 بو ی گی لر اوج لم را کج لات
 اوبرا براي ا ما ۔یآ
 دل سن ارجل لار تالاح کر ولا ن رجب حس نشے تعا سا نخ

 2 ںیم آيت قو سارت انہ عیاشی عمر ےب
 یش ا سم برگر
 تپ ارنا ء امت مک انک گی کک کار کہ اعرب ملا لتعم لایا فل 7۲
 ہت رے کر کمان ےس فاش ارادے یبا ہےکہ اما ناسا ۱

 تر تان



 امر ب ریو مرض تگ شوش ره رسا ےک الگ از ا فرا.

 1 لس تب ا الا سو ع 1 ہراس ٰ

 2 سس ےہ 1 یکے سچ سو ٤ ںیم و ۲

 بت سر ضر رس یر ماچ عمر نو تاب دم الم ےس ا تک ۱ ۱

 ۱ کیو ۱ ۱
 ار تیم رم اب : ۱ نا لی

 واتر تساوی ال صدد ےک ےہ 6ٌ تار ںیم
e0 اسان تن مات  

 . کد ود ی ےہ بکر

 کک

 ۱ تک 72

 ۱ ۸ تر تے 7 روم ۱

 1 ۳ دا کافی سی این ےگ سا جرم نوں یم 1

 1 :-د سارق برش یمن اعم سار رع یک امد ریس )رات مح

 / ازم لک ریز تم ےھت یک تور کس ایمی دم اہک یمن ا
 ۱ تار کردا مدرن ےک ل ارگ یو 22 یمن ایزلا ہال لمر اچسک ازالو ویس

 ا را ن ان شب توام تر سار کیک کیک ی تشدید ۱

 ۱ وا تم ی ید نم مگ تیم اکر لا ایم تیک یاد عام لور نس کد ےک ںی ادب

 8 هی اوز رابطا ال سش نانی ےن

 اے یر لع سی تی اب سج اوہ کعبه ک۔ اتو یا ۳ لم

e7 اج تا لس و ےل او ایکہ لیڈر ر وطرف راک ست 4  

 ہلا

ESS 

 1 گپ ترشد کی یز اڑ خد وادب انا روا یکم کئ رو رو عسر | ی رو اراب حا اص

 ۲ گر ابا تدريس سالہا لس
 u 2سس اس یت فیر شیما ستم ند ال لوس ساک رام تیک ںی شل ںیہ

 اک ٰ کس مسی 0 ےنا بح ضریح هک 1 [للومرذآ 277 اھت ںیہ یس رس 2 ل رکو سا

 رس کن یمن کل وہ یس ای زر سار یو بهش . طول سرت

 ۷ ںیم سات تش ما سلاد نر ریا کل امر زس ا۔ کسر نفسم

 جوا نهم دا نی 12 e الس بس ےک سک



 میر انکم ۳۳ ناس ےڑ ںیہ

 تل از ترار کس لمس سل یا ومر وا - ارج

 لس 1 رسا ےب حاس رف جرم سرک ات فالخا الکل شر ei اروا لگ رو اں

 کرد آر وار وتسود نکا طض تر نہ لیکن رک کرک روک نر هو تخت از
 ۔ برگه وت رر وطقخت ےن الع مانور رگ شر و2

 لوس برش يا کرنا مس شفا آں یی سما اس
 ددا ےس نی ترا تیپ رج اهر همسر برش ب( یک تکو لر دال نرو
 ۔ حی کدہ ےس یس تیر ۷تا لہ گنا یو

 طلا ہد تسس ریس ام ےک د نہ د الع توي یم گئ زیر ئل شتر اتا ےنئا بح وفتح
 م یک یک اردا ےبرردص ی ام دت انو کن ا بحار یر لب س ا ےل ست ترارص هتسج» لۓ ر

 ۱ ۳ صید دص گہ ۹ لم گل ےس نال کرکے تقی 2 4 ںیہ لوب اشر رولت
۳ 

 پا لب تا لگن وتو صک ب کب تب جت ص ےک سال السد تک کی سیٹ یو سا

 ۱ ۱ - فو صا ۷تا

 ظفر شبا نیل ب صلہ اک ازآ کد نہر گا یب دادم دا زا کب حاس تر
کا ںیم نکا 7 رياست نا دمت رک به لس ےک صمد اھکر

 رام ات ن

 هی تدارک لا گپ ۔امع عجم ےک ہم لس ےک قیاس الا ت الاس ےک سب

 سل تسمه کت ی ییز ادوار ا تب سال یاس قمر ںیم نور

 ےک ےہ ںی ہہ ورا ر وا ای لی رر كوب ر آر لمس راجا کس از اھت کب الح لام کب مک بک
 ۳ ایسا ص م 0 ےہ :

 ےب ںیم لب تا تتر تو تومان ںیم ماڈل ےھت رہا و ۱
 ۱ وب ف الخ ےک ناف سا نیس اتم ت کک کان کت سرکس می اسرار روا ٹاکیئا اک

 ۔ ےت بحاص فتو کے یکے کس ا مم قم ٹول رک تا ۱

 . کی گفٹ کاٹ اور تا سر ر م نت عن ےن صرف تر
 هل تب الت تر تا ٹکا و

 ص < °` او م یب صر[ 7 72

 دم اب آھ ب ہت ار وکی ھا یم سپر می رہ ر یو لک تسب جف
 سر فیلم ر مپ راس ےک ی کتک ےک ۱

 ی اس ی او سس

۱ 

Aگیر شده اوس جلب کن کو یش  
 72 9 یا ےس ۰ 4 نامش +

 راکت حسین هارو را
 ۳ 3 ۲ ۔ےہر لر اف ےس نرخ یمن ےنا درج اب گر دات سیم تردد اوم هجا

 97 شش کچ امر ں اہ کاور تل نار نر یت لپ بس پید تم سا پا رنو ی



 هم چ
۰ 

 سی مم۷ ۱ نامے نٹ ںیہ

 ۱ 7 صاص سیر ('ڑر۳روص پت اردا( مار احا لوا ر ۰( ماری ا2ل٣ر ص گرد ں “| ۔اھگر وز 7

 لار رنو بیت فلات سا فعل بحاص تر تعمير سر )
 ١ کک ۱ . اکسس یم وکں اس اد دا یا

 1 “آں وااو تاید نر فسا بلا دا تہاطخزادا کی حام ی رطح ۱ 27 یش
 ھے ےس 7 ۶ 0٣9و رر | سان (ڑ ٭

 ل ارور گر اش ےسرگنلید اس یر سر دا ںی لد پا هو -انک ارج نامت لز

 ا الالف ہک( ہک راح اص یتش رطح ےک ارا قفس ا کھ ری لاش کیک یک ا۔ ھت تلر ربت
 زير ام تیر سیر بل دک ہد کد مرسلا ازار مک ب حا ص یخ رطح انا یی رزم لرل اک
 لا ںار کت حاوی یک ں واط سا قنوت سب کی یک امسررآں مود ےک ام فا
 قم تک ےس نکا چامس بر آکار ملح ہے لابد بج حاصر مرا ورد مکا اھ اب سان ےیل

 گر ا او دانستم نک ره ں و الس سوپ باد اب ےہ
 لا فر اشیا ہں ورت آہ تعا ےک رد بس نان العا الجرد ا ےل ابو بحاص

1 

RITE۶ تک 1 صمد آن لد اکی ا 9 نی وم لوچ اوج فوج یا ےن ںی کل م ےب نه کک ر ا کار اما 118 جا  

 رر لس کک اتو می وات یکے ںی نورد امہ جیک د مد الم

 ٠ لا سرا ی سوم تب اتص اسوہ شیب اداد باب ےرامت ےہ یک

 رکا دا اھ انب یال ی تور کر ارا ےک ں وق لوک اد باب تیام کس یت

 ۱ ھب و ھت کارڈ اک دو پ ےک ای سش اک
 اه ول داد پاپ ےسرا تہ ک ہیک ایست اکو عد را تروا فو ےس یر

 ا چ پا کیم تم نالے یش رن و ایا اک سا ہو ۔اھت اسالم ںیہ
ر و کن وداد باب تیر وک ید

 ١ ۴ ۱ 4 رب ےہ صو

 یس ناس سزا خاک انار سوپ نود کی رپ طی شک لہر تت اک یک
 ۰ عرش تاداسض ارادے ںیم کم اتے سد کبک تکی را عد | 1

 تر دل رو و نک کر ں ینا بس
 تین یاب 5 ی ٌ ںیہ سا ۔ یہ تعش زن ااا یں وقف مم اھم تبرارص لی ا ندم تب وک کر ء۷

2 

۰٣ 

 تا و ےس و ۱
 27 ٤ ےل س ا ےل لص | تندر نمک روا نر ترار تفحم دا ملا ےب تیر بحاص نانسی! زلم لر

 2. همی اق ن صا حل رد دفعا جن یم لار لود ےہ ںیزرم توب لس ےک ےک ا و

 4 تیکه فطر دهن ق ان رو. کلک روم تی راهم یہا

 f ۱ سرکل اقتسا کای اہک ھر کر ایت کارو سبک ں ول ا جک ترک هرکس



 ۱ . اربا

 مدرن تانک E ار نال سر ۱

 لر خرم حرم بم یا )دم ریلی یا
 فرم یم ع ا ےک ن ور اڑ رگ کتیا انس لو ڈیل ناملسش داد شب ر توم سا ۔ ید کک اف

 نیر پا تیم کک توا ردا کت شیفت سقز کب حا
 ” ' و ا) ۓرہ ڈر کت طلاق کس اے براتی فطر رقم یم تما
 لسی روا ےہ لس ناسا تب اد سیکس ا خیل ےس علم اس.

 تار ورم کک ا تس هر تب ںیہن نان وکی را ےک س ا ںی بلوصا نشو اوہ الھکاک
 ور ےسرکم السا اطلس فرم ن اک کر یراج انس سار کشی کس م ںیہن ات ےک کا

 ٠ هے از ہار ںیہ ل اوس ی کاکو یراہ ےکدد ریس قالسا ںیہ ا
 دلتا لقب لیلا اقساط کر با ےکںتشلاف امت سط
 لا ےہ د وکی ادرار نیک سک
 یار ںیم کن شک 1
 اے ام السا سیری درس کم فیر ےس ںیم سنن زا هرس نا ن الدب ۳ 3
 هک کیتی ترس ملایر توت یک اطهار سرکه کت عابر
 ' کرت وفد بنت ارم السا ماتت ںی سا ۔ یکی رہ قع تدارس یک ارم فرش بلشر ک لفن
 ۔ے لو رہی كارا ےکس ا اھم یگ اردن ےس فلک نہ راگ نہ هه ۱

 فو دص ی شیپ ) رس لار علم ء۰۰ شو ددص) فا تافل لوم ترا
 فو سک ہر رم تدالع + ۲ نو یری ر “ار کا لرو |

 (دندرر دمگماراشسن ارم : ٩ پو سرر عسر مکا الو: ۵ ۱
 هست سرا هک کن السا کو كہ لاطمتدوعس یا ناطلس ےن بخار قوم.
 نالے عگروار واک الگ عت کا دلی نم ۴ر الکل اش یم ےک ی یلص را طے کٹ کر زا
 لات علوم ےک تمل اڑ نادر ےس یت یز اسکا ار ا
 ضد یڑ سر شیر بیس: اب نرس مالیت ها |
 نم کرم الوم اچ سس . عرش اللوم : ۱

 یزد + زار« ری ناڑٹنوس ءماش؛ سوم« نب ءاراہرضخ: مش ںیم ںڈئاک ی اولا ناشی سا
 ۳ ےک لش ووفر ےک ارم یاسا رکو دوا e ناتن اقفال ا

 ۔گکْل اقرکں ابزال ذر یاب یی السا ا

۷ 

 نیت





 ۰ ۳ 5 چل ےب 7 ےک و 2 7 ۱ ۱

 لورازا روا ںوگڈلم فل وله هست اف دت ب حاص یت رطح یل انہ ار کس الجھ یل اشورذا گل ا
 ناسا اور دير اب ای او بحر لکا ها لاو - اب ۳2۹ اراب دازا هک لا كا ارم اوہ سا چپ 2 ۳ ۹ 1 ی 1 2 7 ر را ا 0

 ےک د تا انھپ نار ناطر کرب رب جی بحاص تخم قرون کک تیز
 تو یز تو ڈا نر لس یر َ اب رلودز یر کم او تن روا ۳ رک و راپ یا شا

 - سو ورمی اتم دیس یک
 اورد یگ روکے کک اکے اگر اکے چرا ال انک یہ بج لنا ۱ 2 بن ی ی 1
 ما تتش( هرکی یکم افت لادع ںی لک الف هک آں اھ کز تلی ساس نال 0 4 ۳ 22 م ۱ ۰ رو ۰ ۳

 ںی لج ات گیر ںیم نا لی لن زنم هرس کرد ادا
 تر شل لو, یارو اد اللو + یر هاش ات الدا < یابد نکلا بل ال یر درسا او 1
 ۱ تشک رن یف کیٹ رپ
 ۔ ےک فال یک پا یاس ک آں لہ ت راد ۔ےہرا لم اس کالم لورم تلاع سارہ تر سیراب ںیہ ترا تیزی سست لش لا
 ۱ ۲ ۱ ہم تازہ یم نوه لوس متر

 نا ۔اھڑ سلم تاک ما تین غم ترص ںی ہرا کرا ر انب شیر ابلا
 اٰٰبن اور زفلاربعں اخ + مورد یا« لکت س لس ء یز ایمان کا بس الو نخ ل چتو ٠

 دوو تلوح ہرے کس ناسصضرف عت ہبہردا موزا ےک لام لگ ازم اوم « کپ لال بصاص نل رو ۱
 یی لا نیلا روف ولد رک ام خر ریس یسزوای زم: نت ليگ اد ےس

 لحن الگ اہم اف روح اوہ ںیم ان لینک تراس ںیہ تس ر عار کر وضع یی تنور وا ۱
 رقت بارم ق رطح تک کام ےس ںیم ںی ی الا یتیم اتو شم کن واردت

 نیمی هر فرا بروس ہک قو هتل اکے وا
 3 هم هه سا یی اکر ابا بس قم تیں ےل ےس ع سات سک ےس لا
 ال ترک نر ےک کو ر ین اوم ےک داع ینا بصاص فٹ ون ںیم لو ۱ ۱ 71 لا
 یاس ےس صا یم ےن سر حا الو ر ےل یم ۔ ےھت ےک کا اٹ راز کد ھو یف ہلال کل ںیم |
 ۱ فن الرتب حوت وت اوچ عورشرود اکو عام ںیم لک ا بج و / ارپ سیٹ لیس ام اراد دوا ۱

 ۱ ویلا
 ٗ۔ںوژرکت سرو تگ امت الا ای ےس سار تاھگد اتکا ۱ رس ی ۶# ۱ ہی ویب قہ ایر یہ بحاص قی رر او یاس چپ کد ولد ر ےہ
 ہہ هو ۱

 و ا سرا ل ا ۳

 و وع ےس تی یس تل سیب



 َ مہ نایک ںی

 ۱ 5وک و ا و یوم را و نر و

 ۱ مر یک ولا ادعا لی یب زص انی رم ٹی

 رفا ےک و بک يک عن کم نافع ںیم لپ ت یا ۱
 وم کوہ نت کت ار سم ےل یم ساروا روتر
 واز ات فک لس به اس اسکار ںی وہ ارپ لد هی دیک

 e رکے هرز کل اح

 ام نان رہ ارضی رن لئ حار ر ا اوف سلم لال چرا ا
 1 ۱ - افراط کت ابر یبا نیاوران

 کر بس فر تی ابتزسض A ۔ تے.
 ترس ظر روی کرادیا انس

 ١ اد فراتر کنار تب قاین

 سيم رب یه یہ لو ید شش

 و ۱ ۳۹9
 نفر آر ود اکی نم ارب دت اع یحی وم کک ارزان لوس دا راے لا

Eشکم لا ےس اکے نور ل رم تقد سر۔ بيت  

 پاب جں ےل ا کیہ لی لہ یارک یر زارا حا ق ترت ھاز

 ى 7 ۔ اف ےک پر تک

 | کن شد ساق ںی ےہ ےک اسد یک یم نار ےک او:
 ۱ |۱9 عامر یہا ییا اجر

 درس دوم تصر دا بار تک لورو
 امید

 حی وفد یر و ات ہہ, لحخ رادرگ یوق ۷ں رول ن ا۔ےہ زار, قو ازل سا لرز ا

س یر اڑا یکے یس ہو ل اش کی یک سا ۰ یل اش ے
 ناتو نہ کا مهار تورم ک

 کا بک د ازا اس ورکر اھا ےن رن اگل سام اد نشربکم رب زازعا لوس اڑ
 را ےس تضوگ

 ا ایپ لکی یی تن وہ ل وو نیر ا تپ نیب کو: فر کت ارذلپ آا از اک

لر ر ۳ لعل 221 دا تقورب ہلکا
 با ءى اینو فراغزروا مرر (طب س اب گاو ا

فع ںی یوا شہ یت ارد یر تشج کا دہ یکن ت ت لرکس ی
 : | بح ا ار

 0 تو 2 گول سا وار وار اوو وی بے

 a ا ١ .٠ ل بم صر( یک کیف



۱ 8 

 - “ثا تاکی < نیس کر ۹ ِ ۱ 7

 شرور لاا وک ونھ پ آہ تاپ ی تای سکس بح ا قشر 1
 ان او یک سر نود کر مالا کے تم وو ناچ انا رک ڈر کس ا لمس

 رسا بننا یار وا ےک کرارا ےس بیج ا دوخ پی کف راصم ےک ا ےس کہ ررر تسوس ےک و ۱
 ۳ ۱ یو ض بر ککے ت ایس ایس روا ور افر رک 8 _ اتم پر یہنس سرب تیم توات کہ ر مر ص اراپ اگتیکهب قفس ےک 1 ار ا یک رک ٹی اوہ خیار دا ترامیہاش یک نیت دفص رم یو درایو ا 1 تای سرم رسا. مر شر نکس تن سم ده برکت سارا تبموکحت 1 ۱ وبمستر ںی سکے اد ےس فط کت مر کیر تا کم ےس ےک یر کے کر ئاعب تسر ہری و وم ہی یا تال رتی تفاهم کی پک سج کس کا 5 ےک فا

 ترابی کر ا ہلا ردا نت پا تست حاس یر فرز کب صا یارک
 رشت لیک آد دا افغ ایکن ایہ ےسنیکںیہزاماۂارادزار تب ےن مو لو اھت پارک | ۱ رييس

 1 ی هل تبار آپ ساق ۱
 هر را ا ےس یر اف ےل صا یار طح سیم باو ےک ایپ ساکن یک ششم لام ۳ 7
 سی یس سس ۱
 ا 7 سرا کلک ام ک لس ضد ہد کہ اب لات الل بار علم ںیم ےراب کسب تایی اکر کد روا با یف ترش ۰ 7

mE۱  

۱ 

| 

٦ 

 سست ۱



 در تب غم م۳۸ نالے یمن ںیہ

 رم وے رر شش رر اردا
م ب تر نیا فصاو نکا یف لرم

 ۱ سد سفر کر ورت کا ےس طر رم “رو کتنا ن

 | اف ان حس قوی لت مات سل گیل حواس

رازی رکے بش یز مت یک
 دا ےس بسر کت اف کی دازآ من 

 ۱ يا یا اکو نا در ےس مرد
 ل ۷ 1ئ قر وا یہ ےک ں رال 25(

 کیو سو کب ر کد قوب تط
۱ 

 ۱ ۔ے ہر اوم س ا آتی خر دا

 کس کرت درک کا تنا یر ںیہ کک ایکس بجای 17

 میگن هر رس مپ بيت يا
 کباب وب نشد اطر تگ

 ,  ۱ کے کم تب تکمیل یلدا یکم ام” سلف دول

 بات ان “نر فسا فرخ ےس یس و ناتتسی نہ رارت زا هم <
 ٠ 1 ره کر تم سکسی کں ودنا ہک مس امام سا سلوک

 صدر سا وہ تع ولسا وک ام کاش رلک کب ا یم رر تک تر انضزم

 سا رت اس مات کرت ءءتاور ڈیلی یو سوار ءحلدرا ء زا. نانی« ناس ورنہ + نارا ء نا

 ۱ ۱ : ناگ یر ید اب

 ۱ - ےس اراک تم سکس اھ ایگ فر ےس نل تب لع رحم

 (0) گروپ تبسم ا ( کز یری لارب حا لوھ : (دمح) بحاصِضا تانک ترا

 کل کرہ روا ےہ داور ےس یورک ل 7 ۲۹ھ اس سد نکا یا حا تا تی 2
28 

 و رب سی ارم قت رام اخ تیپ اک اص خاتم نح ںیم رات نک نیر ا ےس

 ایل وتر عم پاپ

 4 ےن

 یک

 1 ےک لیا ود کت سل ےرامہز ایکو جواهر ار اسے بحر تفت 7

 یک لات انار( هه ےس ہد زس ےراجروا قم
 داش قسم هکر سو بک بهم میت ۲ ر هرز تفم

 < ٤ ایکس ےک کم کب آی

 اس ۶

 تے

 و

 نھ یک وہ ےس بسم اک آں یم ناک اکی یک ٹ یی یک کس وف کے آہ یت سج ا
1 7 

 مر ارب شکار دا ناف عموم ٠و  بحا قتخمہترحاف یل قم نا تین ںی ےس ںیم سے مد ۸ے یگ



 م۳۹ نامم ٹی ٢

 گز dbl ا

 سا ۔ ےس تن ارضی رم ۴م درو ره رم ینا راک ارو ےرع لمس فر ٹل اب
 ا اند اه نایب کپی یوم ما ا بع لوح تر سا E یار شروط وم سا ! ےہہر ل کد ایا اتالع

 تیر یر نیو به اک نل ےک توا 7 تداب لرد 4 بم یک ]لا ا لسی اح زا خوش رو کت لااع و ص اسی رضح یک ز ن 1
 ۱۳9 خوا ںی تم یک در ما ہل تال یر لا یم اس کھ تر واتس ۱
 ترطلل روش ارد ا ےس تک سا قت در گں ی ئل یر کے ےس ا
 ۔ کان عل ےک حا جرم لو رہ اظ تسما سار ےک تدا کا بسا زم 1
 هو ات 2م ہن اس اکہ کوہ ںی ڑی ره ہلکے کر گرم سرہ کت تالع نہا بصارت رک 7
 ام ی ین تیر وا ارم تر دابز ےس لو ئت انا ] ۱

 مر سل کتی, کددزلد کر دا تارک اع را ی ی ا
 گم ںی ایڈ وہاب کس ناک رد ا بجا او مروش یس لولا يا ےس

 ےک مارک ور ےک تمہ امیر وا یت تھک رر ی رم گو روا لاش در
 رم تکه لس

 گم تقو سا ست رم ۳2 رحم یھ ادا الکی مرا اک کت کوک یر و را |
 72 ایر اکا ےہ ےل ار ناف ےل بادار عر کرایا اک سٹ پکے شیوخ کک نم مم سل ۱
 ۲7 نر ہم طم عمر ال یدک زیر ترک ےل تار عت ا ےئل سا تیا را رخ مکہ وف فیکس ا 12 7
 قبرس یر یکے ا: تنا تپش کر دو ۱

 یر ورم یو ۔ےےسسج وجے ئے

 ٭

 بزارم تر رہ کوب ےس تار نا کب حاص یت شش رس ےک ور رم گه
 برم کم و سب ۱

 لگن اناج یہ یکے وتس امت عناد منمب نوکی یڈلازم اما یونی ازیوصتلا 3
 سیره سلاذه و یدیالا ةجلاعمد تاسنالا ۱
 ۔ ےہ اڑ سات ۷ت رضی 2س یه ای جن
 ۱ ۔ باب لقتنح ز سنا سیری .-.رول لا ةجاجیلا ۹ر کعل اذ ھ لفتنی ۱ بح اس نشرح ` حام یش ترشح ۱
۱ 



 ل سس ہہر

 رضا ۱ ٠ رشا ©
 1 ںی رمی ران اا فر ںیہ قول ۱ ۔دیئاو یاش رسد رر را 8 و چيز اکیا ۳ ری لمعلاو ناسا ۱ چپ هلن رعمنص و یدیالا ةجلاعم نیب قون یا ` ص نشتر 1 . صا تر زوم ۱

 گرد بارہ روک ا رب شیما کپ را تو امر سلب ےس باہ یا لاردا یک حا یش ترعرع کا۴ 5ت ر ۱ ۔ دمحاو اھمکحا ذا ۰ تو ے7 . باستار

 فی تے + ر لعل تھے بحاص فا ترشح لور رشم ا
dt,زا اات ات ارشی تار سیو پره مار گاز  

 ضد ورد ما اہل مبهم پارت سا - فسا نر
 . جم( نی اب

 قب ک  بحد لا نر ںی ہل داد زال ر والا لٹا عر ہا ۔ادقا یکی نیما سرم ٤
 ےل ر ہر ر رص لوم ےس بس ےک س ا رک رر الع | وه یر اب ا ماریا ردن مکن تس
 رای شوا ٹیک اب کر یل سیر ریونا سرد سار دا کل تولد ںی شک رد و ور ہک ۔تگل فی کم جو کت تلاش ہر ںی تارک

 9 اروا ںاھت اپ مہ ما ئاورد سش 7 کت سلور زر نال س ۱ کیک ےک دم نیس یر
 ل ازار ساروا تس نریم نت کر راک نیا د لاد کرل صاحم ےس ویلو ت ےک کا یضارا

 ۱ ر تر سس فرض یس رردب ےس کر ی ارا سار وا یدرکِل شو رک حاص از 7ر
 ٤ 7۰ رجم ےل وہ2 سا کے س فی ٹک اتنا ار ےس ٹا کر گلم لا ۲ ہا کر تف باد یا نیا ایا رد م ی ت اس متن کا افسر ۲ 1 رب لس د تر ینا یار سه ارد رنک کوہ فر ناس
 ۱ ۱ 6 3 تستر رد لیس ا ںی

1 



1 

۳ 
 ہاکی ۳۳ ناوہےرٹ ںی 1

 ار سا ےھت سو لاس ولوو ات دل اات لیری ںی داد یا کہ کش ن بام ال ےس اکو ۱ تب تراس اتا فل با یے یت یش کرا: ےھت او نیمار لاب لایت رس | ی 7۴
 ۱ ۔ کیک مارک نرو رد لک بلا یادم یکم اتا کس ا ریتم زالو کهن کد وتس رس کک سرر سا ےس بح ام حر ۱ ۱ اوت يا تر تیپ هما پا و ماظتأر کب حاف یف تر و! لاسو سود سم 7 گیم بسا یی کوہ ریو تہ
 ۱ اص ورز یہ صلی سد مکے مولسا لعن بحق تربت ییا ات یل

 نا ۔ںیئآ ظن تربت مات تادخ ال لر ران ےک آں اہہ ےس ںیہن اسلا شکوه نجد کب شش ٤ نوه ےک کل لا مم یک ا کم آی کر ہا ےک کام زارو روو ب ستسد سرد اش یم پا
 ہو ۔ںیہ یف بت امن نت ریون
 دما واتس بصاص یلعز از علوم ت رفح فلا بالا حج".
 ۱ ها معروف بحاص سس داسی ل ۱ 3

 ۱ هدایتی باس یر بخار عسر ا نام الو ترضکر تا ۲
 رب فسد تیر ام ی راپ بصاص عطار تم ازلرم شیر ۷
 ۳ ادرس ولعلاراد تیل ۱ رس یل احو ریما سرد سد ناس باس سش ال حد شما ۵ |

 ر ۔ ما لکت ایر تکرار نیس کسا : : ١

* . 
 سرا سایر نلاس 2اضلا یتا ی اک حاصر مل اکی د الوم تر ضس

: ٤ 
 فو میرزا فرم نیا باس یکسال 4 ۱
 لام حام نیک ۹ ۱
 تری یاسا ارت اسد رب ترم یدال ۳ ۱

 ر تم رگ لااقل انا بکن قیاس همی ق ترک
 کی اصب تن تع تار موقع رک تیتر + فرز انار رض ارا
 ۱ ۔اڑب شراب ےک تردد لک یارو کب حاص واش ترض: فو روا کک و تا

 ردا ما هم ری بت لر ط پارکت ئی ٹی گیس رد سر سس ره
 ۱ رم یکی ت رہ ضخ تکی اا لیک لا یش تب اسپم داسا ا نر ییا رکے فاز داس تیتر کدام ایل ۴ك

 . تگ



 تا  م۳۰ ملنی

 لو وار ےس بس کزن ےک کرج ےک ےک اف لب مجری خر دا جم ار تک اہ آے ںیم تابجزت

 ۷ امار نشر عطا طرشت اسا عرف س ا۔ ی
 ر 7 اکی لوک نفت کیم وع یب ار وا اد سرو LE سس ا 7 هرم سکس ذی ۳

 کیں ت سف یک آس رد اکت یل ش یہ کروا یول یر معنا ی فوم ار ۔ ےہ ترک

 لنک سا ایکو ںیم از س ا ںیم انت ن ایہ زط شلو روا ناو آہ د کہ ات چای
  * رم

 تاتو سیلک حا غرز ےئل س ا اف رک ممکن

 4 یو مرا اےک ور یی ها بآت ضو سار را یر نیما سرب بلبل

 کای یک )٣۵۰( ید س ایپ سود ںیہ صلوات کپ آکا ا

 و7 الپ آ۔ کد رک( 2 ل/) نور تھم سوو ءازخ کپ اےک کرا موم ےگ موم لی

 ا لا ےل ریپ کے تاوو یا بر ا اکی وک ںیہ فاض سس ا ےہ یر رم مک E سرر ب

 1 ۳ ۱ هی رگ ساو تھ ۱

 ےہ

 | را تری ےس ی رک آر دا کوہ یلاوقولان یش ترش کک آں از س ا
 ور کتک شب مپ سا قمر قو من قفس سره اھ ناس

 لار تقو سا یف هد عمه ساپ ہاوس آں ے اڑ سج
 1 نوک آه ست

 3 وه پ آید رکو ته »پرگل لار
 ِ یک نب ٹکر ںیم تست یکن ید تاپ کرہ ی رازی تربت

 رم اروا بصری باس ۱
 کو بسا مو ےک ارپ کت یون گپ کس سا یارک نم اک سا ےن
 ۰ ۱ ۱ ۔ ےک نیم ٹو اک ں یم

 مرا نا کسب لس ےک برو ں نس لچک تروا یکی لا اإ ر
ا اےک یر وش سکی ند مارا ا ےک یک ٹیکس ورد | تادف ردا ی

 م

 ےہ ی قرض لس کیہ آت زرا یکی روش سلام نشو

 ۱ الی را ان لاپ سٹی وج میک ون کسر مس رود ےک کیک
 ات ا -. ۲ ۳ ۲ ساقی وو یب ۱

 کپ سم تن لوک کل یگ اترا کب حب تب لای سردی ہو
 ۱ 7 ہم ام یس ۱ اکر وم هم

 2 جے ار یف هم و 7 7 - جج

 ما سا کتے س سا با نم تر کہ ےک زار ےس لر 7
 2 ۱ 09 1 ےس 3 و نا



 مش تی غم و ا ڈک 7

 بوب ی رلود ملی متر شرم لاحر یدک میس لمس کیست ميل ۲ نا ع الشوا ا تر اک ید ہم حرف سا جا جسم سا تاج یکل اف بیدار لات لان ی راوم نجس کلا ]میم یر با یا کپ آہ قی کرک ساو حوا و سر بس روا قع وہ بام ید لا لا اف سیا رد سا ںیم نامتما ےک شا یاسر نا
 ور شود ےک نیما برد جسم تی هی نس روا بحاس وا
 4 اچ اھ ادرک رم اکر یہ آل ابد قے نی کس هارد بل سو کر کس سا - lk "ورک مے یر موس یط رس ی۲" ۔ کدہ سم ہم ہود راس یاران مار تار لس دی راس
 مات سی, تاشو ست لفروا تکامل سام ؛ یم ہک( رہ ایک الع ۱ ۱ اف بو کش کج کس یک ے اداس کسب سا ےس یی 4 ارگ اللوح اص ی لوبا ا مس کر روشملہ تسب س یر ارد بری ےس ر چد 7 یو زنگ

 سمیر ۳ از فیکس ویو فصئاو نکا حلوا رز ےک ب حا ی تع کے ی جا فا بي تو ی لس و سام ترم ہے داخ لاد زال ایکس تفت رخ ناشتا کب ان سعی تو کش پکن رک لس سی لب اہ ید منی تسر السا ناسا 2 کیف ںیم بہر ی طي لب - هک کس ہا ۱ ےسر اتقا هک شش د مر
 ۔ےہ یر وہ تس کرار تا ل اے رو ئے کروم یم رس سافروا هراس اط کشا ۱ یک تاعا لا تیتر ےک ٹولہ یک ادا یا کب بتا

 رم سک ی وکرم هتک رکا د اڑ ت اإ اوہیےکں رتن یر ورضا چب سس ناک اھکاکر ہود ردا اھم هر ارم تقويت مما ت تمم فورما یانو پا کیدی
 ھر کت زعم نج تک نیر تفاوت رپ کس لا : ںیم هل بز کی سزا وم کرت ےس وزیر بج ا تن عا ما یکتا با یل ین 1 9 1 تربت ببر ںیہ اہ لإ ںیم تار کا دا ھت تیر کی هک قم رک مس اکو پار اھت ای سگ رک کام برج اک کونو گیس که الف کف
 ۱ ۱ ۱ تسمه تیتر
۱ 
 ا 5

 تو نال ےک نس کل اس باوج لقب کر تہ او آر کت بحر یکم ذا کب حاص قت رک ۱
 وت لیلا رم زاد ورد یی لاش ورق ٰ

 سست
۳۳ 



 ۱ مر توکل غ ۱ 5 Wp“ نالے ٹیپ

 یر ٰ“باوجاک ا اتا ایچ ر إل اوسر کپ باطم ےک
 : ۶کس ا۔اھت ات(: THE POINT ( “ضار

 ۱ تماس زا یی ےب رو ییہ یھت یو سو ل وردا دیس هراز عل یں ون ع

 ںیم تر یک تال مے الف اکو ین هند روا ورک نل تہب ایکس تام یر اکیس

 ۱ ںی لاب کسی
 ٠ ۔ و آر اسب مے یانو کیا

 1 تلاو روا ؟ تاپا ا ےڑناجانک بن عبرت فٹ کرا کیچ” ٹیک کی

 و لو ےس انرکس کیپ یکس ا تہ نشا ےک کوا یک اش ؟ یونی رکاب کیم

 : ناز یر
9 

 : ۱ 7 بافی رک 7سب اوج ر کروا ںیہ کس ا ےن بک

 1 ۳ و طور دا یہی روا ین اصت# اس کس وات یم سنا گه ی انک کرا 1

 یو
 ۲ ۔: یکی تارو تا کا

 ۳/۳ رک اس اینک تبسم تر کو پارک یک ا ےس تی * وا

 24 ےلار و یی“ “دیکر ر باز رر و ر7

 ےب ا ا( جب
۱ 

 ےہ كیا نگر مک نم جا افلار* دس گا“ : بارعلا

 ۲ ۳ E E ESE و

 ری رش ا و عکاس نیو سال ںی کارڈ ا یکم 2 ی

 چ طا ترس داب سید بکس وک تے کے انتک ی ڈال ج

 ۱ ام گنا ۱ےس ا ؟ کیم ویک آں یہکںس یم کر یک ۔ ےہہا زلف هورل ترم ےس

 ١ ۔ے ترا مئایھب
 ۲ رم ید ا باکس سہ تیل انکل مت ار کس ار وا ابرو "بارحلا

 ۰ ا2 حور یو ڑرخر وا تام لا )ےئاہ اب رو صیاد اہ ےس س, کب جے تاھا ہد ںی جز

 : وصل وراد یاہے لت لم "ںی اپ ی ان ںہررر عت ے اپ یکن ا کات اسیر وف اک

(eا * ےسر د عن یی شر که و ماست زرا  

 ۹ ےگ ہک عت ںی اطا یی با ن و کت قید بو سر بص ا ی فدک رپ یو او تتسلرل ام نمود نا

 ۱ ۱ ات لاکا ردا ےس تیم از خر مات یش رانا ام

Aایی  



 گر تب انکی ۱ م۳ ۱ ناسا ۱ رم 8 9 1

Eیل او شا رس سواد مو بہم ےس یر کد ےس اک کے طا ےک سی رد انار ها اص یخ ترشح  E2 1 : 1 1 ۳ ج  

 ٹا روک اد هم ےک تم بک امو ہں ید کتیا يا انا“ نال اسر کیا یم ا دم جم سس و و ° ۳ 7 ےک 1 ۱ 7 تش اردا ےس بیا یم لام کس سارا گرہ سم لو روا ےنآں لاو روا نیمار غرق سا ۳
 تیز صوتی سس اق سنا لب لپ ےن نا کل یل
 2 وم ۔ےگں وہ تبیین یکی کیک آو دیتا اش

2 ۹ 
 مے ین نیق ايم 2 ۰ چ

A 
 ےہ رمود ےسظظاحلےک فنا ابا کپ آں یک لا شود ( رع هر صارو کپ آ نس را

 هرم ی اڑ خس ارا س عطر از یم یو عل اطما لا حب ہن ااطم هال مریض ا بم
 تیتر ہر ص ی رس ا ا ایک اتش رکھ فی اس ےک ہڈی مار سر ہر آی عی طس لاس کیک ںیم ہل
 رررط یوم انکی مرا گی راد هذاا ماشم وہ ےک کر اکر امرود | سراب ی بام
 رام که تارتسا تسجد کت خالد تحاصف قب ہریصقر اپ ےس ایک اقا
 نا ینا ھوا ازین. ایک شفا کشم ارض روا تدارک 1 سا فن لوس رک سر
 8 آب بست هی کنج یا تک ا ی ت الامر کو[

 کسر تے اد ری یاو روا کرد ہرواھ روا سس اک اشا ناو نے ب حا تون
 ںیہ تار مودرا توام سد اع یک یر ادب یا ک تحاشد یکناغا یش ھا
 ۱ ۱ ۱ ۱ ت کک
 ہدالع کس ری رکی سات یک اعم ےس ںیم بجا از لاسرا یکے سا دباس کن ں وو اوور ارتش یاس ہی رت کوم ےس صا بحام کاکا وکو کیا قن اتر تک یو ا یب لر دعب درد تی 4 سا ںیمے کیا ای اھ با انی کوہ عل 2 اس |
 هو یم سراب ےک واو ےالگر وار ادا 3 یم ار کس ا اھت باہ لوک نستغالو تعا |
 رک تا ا ین راتب شارد او ورا نا ماعد صا دا ار کد تار
 سگ ل کہ داماد وا جن ما شب وطور ںی ہٹ ل ییا چرا افسر هاو ماش
 لک سو لر کرک او ا۔ تی تو ددا اھا و اس ترا عر شاد
 تا لس ںیم یک افلا رم سر کت ص اشو بسا انک نا تر دا ےک ےن ں ارو تا 1
 ۱ ۱ مرتکب حا جفت
 ارد کیس رشک شیما اض رطح بعد 0 یی را 7

 ن1ضر کب حادا د هاش رطح ای اش ترک اا

` 

1 

۳ 

“| 



 | تی ازکم دم" ناف سی

 | ۱ نگه نے اےس یزافروا ۶ع لور اردک

 ر 7 و تے 70 2

 اسر وا ستہ ای یل رپ او رم السر کہ فیلم بس کپ ا ماسال

 7 و وو بھجوا یم یا ۱
 وب لر ا بای وج بان لاو سک ں وچ یم سراب یاس ںیہن رخ دا وہ لوم
 اک بار حل تک رر اورہ کک کادو کے ممکن ورازہ سا ےل ںورشام
 نام کس اب سا ےک یہ ردح ملا او تا پز تک ا

 کس | لا مود ر اڑی اس سس کارد کن ا ب صا یخ تم ریس ره

 ۱ ۔ کبیر یک ول
 کوچ عئاش ںی تورد اکہ کیک ی ا یم نردد اع ےک ےن كا لاق فش
 ۰ دن لی ا کلک تام کربلا کر نصر اتا ےن پی سبب 7 لمر 7

 2. تفاح کش ززا ی وردا یمن ےس لز اس نجس کیکح رط یار دا ای کر دکب رس
 | هراس ہوس نال وا کاکا نک ماس سملو لس کی

 تیس ی وس رس
 2 ایم یه پاک ہی جد سا ۔ںوہ کتب ت افر تان ٢ک ان اسکے نا ایک ا تاب

 کس دل اس ا پ آے سوری کت اکو اتر سیکں دادا تا تير تار رص کی لز
 رب رود سرة تاقدا کش فورد فل یب لک بنا تد ےل کف لار فذ
 تک ںی کس ریت یل بز کن او ں ام تسد کلا شی اتے کپ آر کمال: متر فنعم

 1 5 ۱ ۱ ںی انکل ور تطاس کک سارک جام

 تک بس ارا ر تیپ تاک تپ ره 9
 0 صر تر حت دم یہی تاک تایطخ

 یو ص اک آد ےک ام کارد اےک زر بار تفت و
 اک ترس راو مولعلاراو ےہ لو یب تہہ گی رد پ 57 2 اصف ور اعا

 ٤ لکل بیمار هرم سا سرچ ع ناب حاس شارح لڑا ود کس.

 و ی ےہ سم لا شم بم قامت کر
 چی سش ا رس یبہ دا وزر ہر صقور پ
 دی خلا کے شیر وا ہد یار یک و قرص ار عجب کز ہیٹ سی ا ۶ روا رٹلا نر ںیم

 آگ بس نا ۔ ںی زووم نیر پرش قتل کپي من آو اپ
3 

 بر
 سز
۹1 1 

 صف



 ۱ زا
 الو تیک ۳۳ ناما ےب ری ا ۱

 رر ر
 u مم ما بر 4 ۰ e 7 م 9إ ا ار

 و و ریتم ارم سنج تلکس هک راس نامہ اک سن رشت ںیم ا۔ےت کے سو ۰ ۳ ۰ مر + ۰ 8 ۳ س 2 رم مراد شش یلدا را یشن سد واریت ی ایکس لاک کت ںی ]رشد دانم اب اب تان ےک انک ںیہ رپ روک سید راقو الامر ںیہ راھاب ںیہ روزا یہا | بر ۱

ak 
۹ 

 گو کر سارا تاراق لورم روا کود ار لب تب لد رژ ازور گو شاید پآں یے ناز ی ا تان 2
eےگ رش شر ل کہ باک کلاس لن زرد اه رب کلا لک ب ےس تایم ایس رکو رازی ےس تالاح  

 ل 221... شیت ںیہ سرد | ےک ےک رر وسا SL آی ام کمک هند ںی بارش با 2
 رر ںیم باوک اخ س اد یک ت ارد تیر بس یک رج ںی سجساھ خیار کک اد کا زرد رک زف هک ترحب فر تعجب ےل یم تل لیوان یک بج.

٤ 
۳ E ٣ 

 ےرا نیب حماد کیہ ر سارک درب کب را بحم
 ا رک مل قو ےک ت ضادرپ ور ودا ا نارا ج الخ سدہ تب تیرا پل
 رہا تک تس اوو نیت با رد یاد ےل اھت دا یگ سیلز می ا ۔ےہ ںیم
 طس نکاح ےک کپ مالثلاو ۔اگوہی حب عج ازم ےس
 . بحا نتونستم بر ترصد ب کرد زکام

 ےک ید نر ےس ترا اک ام بش ا تارا تک نا را قال مضر اما اچ تل
 ت را د بیرت کال 2 را بمون ت سرک ایگ اے و زاب ۷ اردا کب زنان یک آے کس کل

 ٠٦

 لام صا اپ یک پات بی رت ےہ لک ہک ا e رم
 مرمر با اس هک مرگ مست يزد پد ا
 کس مس ہں ورنم تا بت رک کپی دوتا ہک لا ل وسر بت ےک 1 لاکر
 در رکے سیراب وے بار لا اکی ید ا یرادر نیک اے یہ یب مت 7
 ره ہل وي. لس سوز یی ےک آں یکم ی ےک واور وادا ا ۔ بس یکی زور یال بیت اروارکدت ناک واک نے کد
 نرم کا کس هل ا لا ےک بي قرص کرک ف ید ٠ کر اگ زم یم 5 هک ی

 کر ن 0



 تین oh ۱ اساس لب

 کپی قو لو تاس کک بکس صرف فرج بکن اپ دف دفتر

 0 رم ےک ےک لاکو وفا نہا ےکررکہ ون یو واہ کیو کتردا سس یہ بره "ود هک

 ۱ ۱ ر و هش ر کت ار پآ۔ تک تب فو صنف تراک اسکی شوم اردا ےن طرز ان هر وط ہری ترا پآ ۱

 انب یادو اکں ویسٹ ارور ا ۔ےتی کت سید اس تیبا با ےک رم تہ نوک شیما

 کم ای نا رکے ویو وو رکا داسا پا( یت یاد لب منا اس لین یک آہ ت یک فر اپ

 ذات کک قالب جر حق یب ید وخ نی ارد تک خا ھا

 با تاتو ِ
 ۰ یافت ی روجر بھ رم ظلعوہ کس را ااا شاما ١ _ -ہ
 و 1 یو رم بهرام ےہ ٥1 ید بی بم تیز را
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 دس

 ےس ٹن ۱3۳

ES 
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 س ام تیا تره ب یش ےس شک ا ناتا فن کن اتتسودنہ
 اد راز ن اصن ٹال قا یاو کت اند یکن ا تسر رک ہا اک کو کر ید نیہا رپ تیک وصف یر

 و ۱ ےک لپ پاسا
 اٹ لار جر اتمام کن شر نیا کت کت ت ات کب حا دفا تیافا فط م جام ا انار تز

 ایم شات ردا ات ددر و د اپ حا یف ںوہ امر فو ےس بحاص یف اساس

 کا یں یوکے ایکو ا الخ ایا کرے ستار آیکون اید لا
 ویک کس ت سس تعامل را ین ون رگی اکسل قلا لام تسرب

 ّ اب روا هود يا گن اورنہ ےن بح یوو اع ےک سو نہار یم تر امت ا اھ لا اروا
 و

 توس اد ماجن ا فنا ما سیکس یم ترا یر لو ںیم ناتو شبا ںی تسایس

 2 الب کرو ومس نیا هاشس سیم رار کوہ کش ید فا ی ام ےل ون ےس ن اشو شو

 ۷ نیک واز ےس خردا ںوہ برش تم د ںی کو رسوب صا ۱ و - یک رار یکس زوار ورال `
 اک اطا کت کش یا دانم بحس فش ورا کاکی کروا نیر بیم 2تک دکن وککح درک ک وت دوا کارولی

J 
 و



 هرز تب انکی نفس 4 ت نامے ٹی

Eیاس ل گرا بیع الو ترضع زا ١ رم  
 ( ار او مرا رتی زہ ترم تیمور ( 2 زا بس اب

 ارز ےک نا یر اد لام برق کم رس صالح شیو ا ںیم.
 سارا طرق مچ ذس وب کر حا ص یف ہت رحل ی ل جرو اھ یکم برف ےک نیم ےس یب ہللا
 اما تسب اک جب یمن اب اف اکے نیر ںیم ںوبستاکن اتضرروا تار ناس ےک نا عطر مطب

as 1۳ نم تار وو اں تل تمرر ےس ی لوا بحام یتش کی کرو شروط اع تا ۳  

 تک شخ بکس سا سرا تیتر قتل نارٹب ا یت ں سرور
 ۳ رو اچ حل ےب ہا ےھ صا ا رو هو ءا اروم

 تب یخ ناو ہ ںیہ ککے کی ادرک کرد یوم بست ترک شل.
 2 نا یکم 1-0-0 اکے کے وہ یم کی ا حا برسه ےک یھ ۔ ےک ےہ ےل

 بت مه هرس ب ارج ںی رگ ویا پا تفت تر
 ۔ ںیہ کک ل اکے ناک رک نوار

 بیش درس رگ ترک نر دال مک ب حام یس رف بج ںیم نرود ئل
 ےہ ر کم ار اکس کر تزیکوہ تیر ںیہ یک ب اف وو نا نال دم سارہ تگ ۲

 کد کب س ب عاص قم روح ناو سرک کک کام بس بچہ ات ۷۶ نیس گم ما کد اگ
 ےس شرور زظ ےب ےک هاو را رف ےک رگ دا تو اوا ےس کک اثار یو 22 ںیم جرم ےک کر کار 1

 نرم نہں یہ تم اط ماں یم کردا تک تاک وکی ہد ۔ ےہہک ان ٹا لیکن ا ےس نہ تا
 ۱ رالی لیکر سوک ولا و تر یکن او ےس ناروا سوي یم تک ر اوہ ےن ا رکن ما اکرم و ازا ج٤ نیک ١
 - نیا یا. ا ۱
 فک یر درو رو قیم دم زن انار لاری ال ۱ تاتع و 10 اپ

 رسا تافل ف لوم ترص ہک یم تارا لیپ تہہ ےس با نار فلا نام
 ی 5 2 ۶ ۱ ےک یم اند سا کے سوم دام لور ےس تی سا توم یھی یر هک ںوج نزار 2 71 2 , 1 اک وہ کیش

۱ 
 230. ات ےہ ان راس رپ ۰ 2 ۳۹ 7 ںددنب یک ہت تشر کر کن کے تاب گام کس را ےب ترم لزنم یخ را رد ارش

 5 ۔ں٢ رکا وہ تام ےس تسا وار و تال ار مک طس جس 4 ےروہ شان حر طط سا ےس اے ساو سز ۲ ۳ ۰ تم ۶ و رب قبل هضم لر ےن کت ی ترک ےہ لا ا

 اا



 ۰ خر و اب
 جج کسر یس ۱ مے 8 5 ودس ھر سج

  wrھ ی مم 1 ۳ 5
 ےس  ۳ 7ڈوا ترلان گیم تا سدا تست و ری روا ار س اروا م شی بیست تا ےک پا

f ۵ 8 

 e ۳ 7م رم 7 رر ا تارا ان تلاد یکن 9م ےس سوم نار یھب مل ود م تو یکے ست جم 2 رم ر م ور
 1 ۱ 1 5 یہ کن

 ےس زر تے تیغ یو رس ریس وا 7 ؟ج کنیم س را

 ۱ نئ" LA 7 یک 4 ۳ ےس ا ۳۷
 و یم ہن ترمز سکس ےس عموم در ار اک ریز وا ےس ےس برا رو ا یہ رر اس یا رد رات

aی 7  

 کر ۷ ےس سینا ور روم ور بس ل ترم رر ےس نال روتر نک وج 5 ٥ برو یر تم ی ا ترم ر تم و ی .تس ے ا یک رم رک

 2 ہم ںیم دس ۳1 2

 جواد یس ساس رام ھ2 ےہ نا چ م و عب وح 2 من يآ مر حس ےہ زہرا وے یم

 و ۰ می ےہ ےہ ےہ هه ارا ےک
 ای ور وس وز طور یر هوس اکیا ام نوت ام انس تست ضس سا ماس
 ۸ ر بس و 2-20
 7 0 تک 17 مئی فر نی یم مس لا سد و ےک ےس نما مکس سمیر رم رم

۳ 

 ر ي ھم
 امان | برج اب سم 24 مش ںیہ اکے کد ساره سر سا اےس ۳۹ 13 ۳ bı وں و وے ا ET مت

۳ 
 ي. ھم” دید و 7 3 ا و ا ےک ۳

 ےک یت او و رد

 رر رګ ر ا
 +۰ ۳ ۰ َ یم eee و 5

 او رر ۳ نیت کش یر متر را رسم مر اب مکس رک ام ےس ےس سوم سس ی در

 7 ۱ 2 ۳۳ ول کہ 7 ما _ رح ۷ ی و
 سی کی ت رک یک رع ےک ل اکے ہا ےن تست یس ں ںررطع وا نت نوت یر ردا یر ںی

 ۰ : 7 تم
 ۔س را ےک لول ھت یخ ن ی u و رک وس ویک ےک ہم ا م

 9 2.07 ر نل ضس نوع ضلع سم ےہ تہہ مج حرب مت تاں
 روت SEI رجیرھ توی ارد رگ قو مش یب رر س دن مدت
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 جے رد ر اکی تر رایو می “روا هکر سا درز کن امن سا سو رم 2ا یک وسا 2

 تاک ے ےرایمرض بدولت حر خر را 02901 ےس ig یم 1 ںیم لیک
 رہ زا

 ا a ہار یا ھم ارا

 < تہب سد یمن آرد تم ت لی ما نجس ںیم نر رب اکا الا بسا ترشح

 ساسی کن فن بدو سا تاد کپ آے لاک ی ہہ عروس نوت )7+70

 وک 2س ر۲۳ لب لص ) سس ید ارد حاضر پا ارگ الو | س
 - لاک کروا گیر کت اد ید رم ناک ی راگ یر نا اش نا تم نما وم ےک

 ی رم تی تم سپس 09 7

 7 - مد صفا ناور در کیک ی سکه مس سم ال توکل اس ایا ۔ ےہ ر 2 یس

 اند قسد نیو صد خرس تو تر ام اس ےڑب تا ےہ یو کپآ یک

 ۷ نیر روا یر, ور 22220 اس وج ترا ےک شو لود "رج یو 7

 1 1 ارش ےس بس ےن ر کار ضا اھ کک شد ملتے سه - ےئل

۰ 

 0ت

2 



 اش ےہ ای وو ےہ ےہ یو سا جم ددجسوو

 ۱ / اتي. ۳۵۱ 7

 رراو تم ضد مس رگ ی تک کارهای ت شارل یر ۱
 ار سس

 0آ

 ۳ ریس یم 7۷ 1

 | ی السا توسل ربص یو سا پ تاک س ک اار

 ۲ ۰ سب 7 و درب 11 1

 تمسا یا شو نت دعنا دا تسا ادا ن مش لازا بسر .
 2 e ر یوم ا و 7

 لاسو سورت تاس یکم السا ؟ ےل ےراڑ جا ےرازیبسصے مکی ہد ےہ کد از ےک ں رہ ی اقا درج وا 1

E؟ ںیڈ بي دا لا ںی  
 باب یوتاب میچ بک 7

il ۳( کی روتر اس وال روم ہد اینو شام زا خام ) ر  
 رک رخ کت اند یک عفت وی بین کز سرت فر گم تن

٤ r 1جا نسب حاص ی سیما یکم مکی وا کیر دراکں یم ںوقلملعمش امۂک مشن ایکس 3 اس فرم  

 ٠ “یو اکر ردطےک گئ انا یھب یڑن ایس یتا کچ تب ںی ںیہ یکی کک لہ ےفناھکرک ا دن
 ۰ ۱ بیش ین جبر اپ یک ادار دا ات فر ۔ں +
 کتیا فرم کیا اخراج اتم روا اھم یکم مک کر ناک ےک ب حا عسکری .
 نک اک ا ا کد 74 ٹکٹ اود ي آے فط نک و سلم يک رو فط یر

 اوا نشا ا ہر دہ ع رش ترار جنر رے اندر یک یم لگد فط اروا اھت کیک ےس
 کیا ری ضر اب داف ےب ر آں یم ت روس ر اطا یا کر یار ژان ںیم کس ویچ هنر ا ١
 يافت ڈو برتر رک تاب زہ کرک حام رک کی تک اپ یکن ولت و کت ران تب اور سلم ا
 راں یم نال رکا اوم برا اب اھ اح اد ےل دم کت راز ےس یر سرک آنرا اخ اا اد گدررگ کال ساب ۱
 7 سا - ای ی یک اا۷ یل یب ریس خور وفعل لر کروا ر اوو د نو بسه ناو وضو 1۳ ۱

 گا تار بین جج یا ت قو سا امان هر اوس یخ یک اکرم یر رد الا آے سین بنرلت یاع .
 روز ےڑ رک کک ںی و یر مکہ تس ں و اسلا ےس وہ ےک ورم لود ازم ل 7 سکس کج رج عا ےس ںاللیچ رو رنز

 ورم تیر رپ نگین کن تو ورد نیک تان رک مدد: یر در
 از تصرف تراک - قم ار یخ ی تا ںیہ لام کس اد مول ےک ییہ چرا تیا
 اد نایسرد نابیم ر 5اک زا اس ریو عرش شراب هاچ بجای
 ےگ یر نب سنا ےیل نل ںیم یر یک نان اھ را یہ اتو کر کما یورک تم 1
 4 یک ١د ےس زراعی نا« دردنہ ںی: ۶کے لن ان ےک ےرد رنک دا ورازہ کرک

 اب

۱ 

 وع



 2ا تریاک نعم ror ںاھس ےک

 0 رپ تد ہور کک مهاجم هم ان دلم لس کو ترضح کا تم
 بت ا. یک تان یئئاا ۲ب حام نیسنیارک رپ تقی ر ندا رر کاش کرشن
 ٠ انتی تقي اس بک نت اھکر رب 7 ا /

 وار شم ی دا Lo ا ںیہ فن ی بیت کن زا اهل ےن بح صریح ٤ الر ترضحرج نرم ام ل
 کسي هرم کا اا ےھت راس اٹ هرس ٹسرپ ےب

 ےک بیر کرن یم کل یی کلو اورو لب تا چپ اتو

alr1ت تک یس اھ رک ترم یک مس( سم اگر لاکر ل اس ایت  
 زا یک یسک اوم تشک کد سی ہد بدر د5ا سرو لدج

 اقشا ںیم برر تک چرا ںیم وک کک ال ور رز نود ںی وہ

 ٣ 72 طاس سم یک یس کف هر او یر کے به رش میم

E 

 ر ےس ا ت ارح وب ی سواد دور

 و ٹر 2۰ ی 7 یر کی کب تکل رش
 1 تن فرم ربط لرد و یک سی خر سنی ی کس هزار تاد ید
 تاد دید ےک ےہ اج ندرت لر! کوا نور لوس رخ فر پا گرد سمت ما ر ضم

 ٤ ورک امر یب اکا سا کل شد سر هات تماس نل کرم کرک
 جس قر حر را گرم د لمس بحاص سم تھام ی هوس تر ۳

 یر وو ےس تہ هم تک ری ارم تحرر ا تست اصن ا ا تر ا

 4 ترا نر ف صر نار نفی کو ار کر را ںی یر عسر از رس کرک ب ےک ی سی فرش ےس
 توپ پوکت کرسکی مور ہم سویا دق 20 1 یاس سور 72۲ رن ھر سم 2

۶ 

 ا

۳ 

 ا و
e 

 لا

 را
 مگر وا ےس تراوح ور ےس ںی رخ س تانسا اسے اوس داس دی درس

 ےک ١ احسن کار مز رفع ےس تام یتا 0 2 رض تیتر 2

 ٠ ۴ تک گاوا ہرن امت ع 2 772
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 ےک نر ی دم ریس من یف

 ۳ مچ او او نرم حاصر کا یر ارم کر لس ۳ جا ۳ 1-3

 1 امد م یت ناكر گر دار تره هع هكهن سی ناڪامر ا
 و

 ۱ ےہ رٹ بک 2 ج ار مد ترس وار سا مم یم
 ےہ ۳ص ۳ ص کرب 7

 ےس تم سا سا ضا صا دا تم زر یم | ارم ترم / م
 رت حا ےک اڑ مک ا ورا ر ر



 . و
 و

 wer نایت /
 7نا ایک خس

 برا شیشی ۲تا ول اا کنت کر دا ایک اعمر - اینم انہ اک یاد ۷تیر وفا رو بها نیمه تسس ایس تسرد ۔اھت ایاز الا سلامت ںیہ ضا يا یاب ںیم لام ےک ورد ےہ لور وہا د لزا کورت ہر زق ابات یب ہیر ماعا ا کج قد لاحم لسی ام + جز لتتر ارب لن سیا ےس کپ راہ مم با یف ےہ ارب بینر کیپ تب ۳ رو زوم ص یم تیقلاسروا سنا شاغر ں وہا یف برر يک د ETA لق 2 نزول سما سرد بحام کار گامی ترض ات ورا ہیک ےس ےس ہل سن ہزار
 تم کر ترا ئاھ ب پار سر ر رزرو قبل جت نر تر رہ رک اخ یت مرگ ادم یخ شر ےک تراک ساغ الگ یکے ا ارگ نیب اا یی اضم ل افر دا شد ۔ ےک باتو سرت بک بیا« ےک ناد تسابس سرد ' کلرز ء ییلوئاردد مل فن نی قشر پآ طس جم 1 ۳

 1 نج ار لاش ور اِ ورک کت مراد مہ یت دا تا لب آھ بوت اتم ۱ 7 اس ںیم و 7 1 7 7 قوس پآ ےک کل ل ی تیلو وردا ترش عیب ےس ید 7 مو سر "کی تب مارا ہت صا تے سرہ LLCS تب لک بسی ع كرو یر ۔یھ یدک کومب کک ا رہ کس شو یکدم مارا یار ۔ےٰل NE ساز | ےس گا ۱ گن اتو ہد سکت قو ےک ت او رکے سے: تز ۱ نر تسکین ی ٠
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 27 7 م ۳
 7 ¥ 2 ما )7

 رہ ےن ہے عام 2لا لم تن و ام لڪ قراقبامولرو هتک یرطملا فصاول اگر دی
 سو

 رڪن نامذ اب کہ تشفح هلشیب یا ۂرامزلا لح
۱ ۱ 

١ ۱ 

 ریغب نیلع تلخ هاضراد ہٹدا یمرش
1 

 راو یس س السا

  IIAکر ها 12
 مریعس شرکا 2 سالحا
7 ۱ 

 ر ےک تم سا ےن ںوہٹسا کنز ما و کیک ات ید هرز لع رب اک یار وطن لا ٹا ریت کود اھت ازت سخ یک فا ۳ نیر رفت مک ناب ئل اڈہ کف مس 2 2 ۱ "و2 روا ی 3# ےس اہ تا درشم لا کز یار ےس سی ںوگزن اب حاصر ا تیک فمازلول' تبسم 7 ر ازم الم اوبا لوح تا با
 وا

 سا ا



 ہیرا تاک غم ۱ Mer نالسمے ٹیپ

 | ےک سیب مرزا نام اش یک ت رتو ملت یار و فر لر ہرا ن اربا بح میت یرراڑگ

 | ید راز یک شد کن ید می گن مامی ارواےتآ ید ۔ ا اٹ کواس کم یا ےن وما ںیم مپ

 ۳ رب تقو سا ۔ عقاید ساس یر اش کن ا ںیم یش عرش قتل رد ہد یی نی ا سرو

 اپ اخ وش کود ۔ ےگ رد سید لاد را ارم لتر ازا یر شمار بج ریل افسری

 ہر تلاع گی ےس مون ینا جا اھکو ےس نصر کر اح نان بح اص یش ت رحت قسد ) بی کہ

 دیک ساس ارمان یکی یک اکی و ردا لکو کام ہرا ٹا مرد اے نیو ملام ہر (ےت هلی /

 رب ست شد سُاں نو تان ےس نار از ار ےس لپ یہ بج یم ہل شھر نیس یسک مک

 کز ی رد فردی ںی ل وکر تت اتم اتت اروا تم تستر ترک
 لا کد قز ارو ںیم لالا وا تع مو کہا یر ضع کر ےن ںیم نیک کرہ روو سایت

 انچ اد ھم اسا لکا تل دوا اھج یک شی نوا یر د نا یھب میم کن وفافدم

 ۱ کن نکس ہت ایر دسامب هد ا ابا ںیہن کے سرکس ار سا ےن ںوہسا کتا یے ین

 ٦ ۱ ء اگے اہ 1 شنمیکن آں منیر ام کن اتسددنہرو ےگ یر مرز شم ہو ۔ےہ كس 7ےس
j ۱ 

 اتم سم سه حج
 یک

 تاک قفس رواتاداعو قا
e 

 ۷ تاک س بکر ےک پک اے وپا اعرب اک تر وار او کس یوم اش+ ترد لوو اس تان

 طب هک یدام ےک ے رکھ ما انا هم ارد قول شیو ےس هرس تس یک آد اترو باحا
ٹر لاکا آد ات یر فلو روا هک سم و ان لک ہل ےک رم اکی ٹرک هک ےل |

 1 ترا بر لکل یب 

 ٠ ا لا ٹر اک از و نم م یکں ہی پ آق شل لو یر

 "مط لک ےک را کیدا ریہ ںی ییزو رکی ککے اکر ہن کے ہانمل ںی کت راس ی فم
 !تہبںؤی انواع ھر یہ ےس نو ترش سس اب هداس- لک اپل ضباح
 امہ ات شاد تحاصت ںیم ی اکرم ی فر عر وا سیم بد ا یر عر E اش یی رک یم ودرا۔ ےس تلرهش

 ا رگ ابز يا ںیم الع ےک اسو نہ ہک کردا کف یکی اد نارز کپ مالک
 ۱ "0۴ ا است ناز

 - +نیبج راقرلاد ماحلا لبنی وز پز یوم تا ین وز ن

 ڑی ناتن سقم دات ت لود ےک پا آن اسو نہ بج ڈیل ی اشر مور رش نو



 2لا تم نکی نم هه . نایسےڑہ ںی ١

 ۔ ےہ رب مول وینا تل سا ایکس ےک سلف ککے خا لنا ےل ںیم ہک ار بدهد سہ / ترورض لار بحاص فر اره تہہسوکس ا ےل بح اص اف یبہ لاد یکے یر نار تمد ا1 ترک لرز ھم رم روا يرانا د رام ںان کم 73 کم رب ارگ /
 تا کم مرد | سکی موم بایت ہر ساد تاسف 8 صضولغ» ےسر د ےل او صول مو با 1o ۳ ر

 ےہا ےب ایف نس ےس ھ0 رو | اوج بشی رسو اپ ےل فرش باب بن تک ےک وہم درک سا ےک
 ۔ ےک سال س 7

 ١
 سکے مد کد تبخا کم السار رد ادا تنکی سیو مار هاش ال ترک ب

 ر ات اکسس اونو کت صمم تموم ر کب ج ۔ رتو نر تسب ےس یو کک ایشان
 سر رس ی ا لوم اب یف رک وس ای “یو سر دات ار الواب را الر ترص
 ترک ی یکے نسور طاع ںی ۳

 حی بام در بیاہ هم اھ آنی لب انی دا ےھت تل شیرک ما دوجے تما تسب پک ےک وف ےس يآ کارد کہا ےک تار تاتو ارت زور تا یل
 اگ 0, ےک ر نکہ کک یر سنا کرم لک ای ارود ےک کب او تری اس زور کیا 1 تک ورا 1
 قا سا کب یم لو اسناد کا یا اب یف ےس نان ب حا یر اال یک
 ۳ اب او گن ت شد یس ارے کب اوج کی کردا گڑ یکے تاپ

 هر ترکان جردا ےک یو ڈو چ ہک کر ات اپ کک اه رب تر دراز یار بک تی ترد د ہت کاظم کمی ام یک پاکی لو ںی تر بر
 ا بار وارد وا مب و بی یتیم تم ا وک ےک نھ فرز هم ید دیک 17 وتفوت اھت انا اک
 ۱ تو کن قر حس کجا مت شی ۱

 ےس رام اکو سو سی ایک را فی لئ ا تط ی AIG ایسا ےہ تسیط
 ےس بآرکمں وہ انا لیدر ہر دیں ہو سر سعود لد بت ی الم
۱ 

 "را لی رهنما تم هم چک جم درا کر رک سل مقر ساکن
 سری یر لو رب کند کد ایذا ےن پے ا درا شب ںی کت ساند ییہ سل پر شکل و کا ۱
 وم 2ن1 اکا اد کاک یک یر ناال کیا ہل اار ارپ دا

 دانت کت کہ رہ یت رج دس حرش ںیم اکی وکر ناک پک نفری طو
 سست



 : تی اتم ۷۵۷  نوسےڑںیہ

 ٌ نورسیکس للو وس ےس ید شیر رده ید ظباض بز تزع کا یک یکے ولد ست

 ٥ زد یاب جب ارکپ عطف ما سورس لوس ۱ ۶ ےجکف احم ےب نبش که یھ یک ۱

 ۱ َ ےھت ٹی رر د و لآ ر هکتار تکی ےس رن

o 1 727ںیتمذل بحصق۰ْترعےلل ا اد مک ۳ تاب  kkلے فارم سر  

 زنم 2 ےک درج وم ب حا یت رض سبز ۳ ار ںی ید

 کنت نل لازم اویل گی یم لوک اف کن سا ا جلد ےسو ہا اکر ای نوش

 سر در طه 9 قتل ادا از لر تی ے پاک ں وہ نرتب اک آں یم

 9 بابک سر دارا از رکن باوجےک امن ارم یش ت رح ےس باک را وی وہ

 ےس لو یب اج تر که وہ رم وت کر اتا یی اد باوہاکل سا پا در کب کد ںیہ

 ےہ

۳3 

۳ 
 ط کت حت ہبرکب آےس سا یت اب تاند رکی اس هرات او چ یکن اخه ید ازجاص رکے س بس

 نیک ھو اور 27 زیر دس ںیم کتک تم کیہ یت کل اس چا [ راع ہو

 7 الس مل تے ہلا گیری مت اک لاس مارک بج ید لپ ےک مد

 ام ۷ ی ےن ںیم ںومکم یگ دد ض یک اط یک ا ی اولد اخت“ ےسررارت رکے ںیم ورگ ین شرک رکا مت رب یے ۱

 ھو ی ضرر پر یر ڈی ہد (یدرکس
 لا پا ناو f ر ا لرب سخت سب هر بجے الا ےکیرکح گا ا

 کودک اردک

 خب تن متد گ هرکسی ںیہ فر اپ ےس تب٦حروا تشک و رگ راد زا

 ۔ مسن هارد سرد لا کن ۔ںو

 ا الت ا ناک اک نون. یکی یک شی رک سل وع مے لو کی ۱

 نا )کم چه سود درس ات ںیم نان ناک یکے ناک کہ اھت اوج لباس سیم علی

 27 یک اوج اک سا ےن بحاس قدر گام پ ںیہن ذکر و ا ےل امعغنک ا وا بسا

 ۱ ۱ درک در یز اسر که یک اف ست ضتحکد کو بو ابو یف اک شد ازدا ےڑکں یت ارا ھشروا ےس

 تے تے ںیہن ردع ہد ساک ورک کے کاب نب

 5 م ی لک ںی لاوس سا کیی دارد ےہ بسم ید ور 7 یک تما ایا رمز س

 و ۔ ےہ یس ں متقی ہکدرکت با کت اب سا ےل یک - ار تیا ںیہ یک

 / ۳ و ۔ںوہ ےگ افلا زی لپ بسم نه ےس ا حسب 7 میوہ مؤلعم تا نیوزی 2

 ۔ گاج جان نر منا

 لت ی بک کمر سوز (تصار) فررکا فار قد کی



Eیک یا رس یھ تسچمو  

 لرز ۷۵ نایاس ےس ںیہ
 ا ۔اھ اکر لپ مترو روز تب یو اے ایا نس ںی نا - ی ور تری روا تم ارض اؤر ہما مالع اڑرمر وا ےک ٥ 7 ھے و رک 0 مج ۰ پو و رک ےگ یش یم "ولرم عی رب ار کی یدامک بیر ےک ناروا نرم یب تر م ت رلود ژزیموو ےس ںی ںو و وس کی دم 0
 یا طا ںیخاد ا ال ا ا ناروا تیپ الو ترخ قمر ملارد اص ۱
 ۔اھتات ساب ںیہ اش درگیر پآں یک اف ےل تین آ۔ سا باربار کرک ید بار 1
 ' اتار بت شید ان هل سا ےس ایک ید طعم لاک ۳

 لس ارام الت که بارم یدکی تاپ ںیم...
 تر ستون تر کتب حصار یہ عاد ات رک خو تست

 "ےک رض ام تير تب وب لک ساک ق
 ورک کف انعامات ا ماکت رو ےس تس ن ںی ںیہ ت و میشت زد لی ین
 نمی یر تو اچ اک رب باو ایک رم سر باوج یدال ادا ۽ ی وب کک
 تا ںی ایہ ماف پیکر ها ےہ تس اتل وراد ات کم کر يلعن ل تفت گدا ےہ لرب یک تو
 ® ۳ 2 نی ا توت تیام اردا عباس ی کسب کند کی ب

 تر باشی ناسا نمي ترا الخ رک سرکہ ی اد سیل ہت رک از ےہ ا شاتر ٠
 روا رم اکر ترک بین لس کک نت ای ِباطم کس موڈ ےک پل ٹا ترم دا ۱
 تو بارج تب اکتیو ےک ت اہ کے بی لطمه اگ آں ہن یو

 ترم ما کی نا تص ایر تساوص کام مساله کیو باد لس . اڈہ جر یک تروح 5 ٌ 7 ۱ / ۰
 ۔ ےک ےسو د بالا ےہ 1

 باشد | رز تیرچه جد 9 | ی سرا لاو ام یاب و یب تار ۱ لک نت کس ارور نایک کت شہ یکی روا یک یم تر نارود۔اگ سا رک سک اک تب دوش ول گم تموم لر ترک رزق اسان ںی مس ےس ےک کتاب پر...
 هرس رد ور کتیا فکس یا بیت ہا لاد تیر گرہ تماسو تا لا کنی
 سل وی یم لایخاکں یر موکت اس سد اتر دا هرکس تال فرش مک کرب تر سی | کہ ےہ مو ےب یارک ا یہا ددا کک سکی رام: تقدرب ےن پک تک ہود وم ت تیا تانا ت اروا یک رک سب یت ق رق ےک و السر اک اک بیج اوتو سا۔ںوہ سیما مس مي کا تیاغکے اف ےہ و ت راعتب آت رقص کت نارد ےک سارتر م کک ید یب ےک ا
 ضا ااو یکایک شہ سا ای عسلو کت ےس ںو رکا بے ساس ےک رر شا تک 2 شتر ۱
 ےک ۔ےا

N 



 ۳ مے سس

 ۱ شی ۱ MAA ۱ نالسےڑ ںی

 ےہ شیمی هه اه ر رس نر کا ا سک یاش وور مروا

 رز اروا یرقتلد برقا وها ودعا بیو مر کرک تیر رد ددم درکں ندا
 حا گم اجالا کر بص اص یت حمل وا ںی نا ایما کت زض بکس نک تن ےس ںیم 3
 E 2 ۲ لادن یگ. ید ابتا ے ررر سنی کے س یر ات نا باتو اما شراب سا سنتے ییا

 ۲ 7 امہ یار گا اھم عت اکا با یے تا تر فرو اص ی لس سار وا ےہ لاش نت یک وتو

 ۱ نرتب ےک وہ نشروا و سلا ابا اکر املا ںیم لام یار دا ںی دانا وتر نجس .

 ۱ را کارش تعقد کس ا ںیم بکا صان ہی یہ تمسدح کر وپ
 بصاص یخ تر قره هیات ےس دل کن تر رگلاکی

ESSکن ںیم تسخن یک تام نم ی یا ریس درہ ير السم عدم  

 | راد سو TA رب ےس ف اش ہرن تمام ص اص ی رح ھت کرک جلب

 هرم قو رييس تفاوتی

 ادرک لوب تک چاق نیز روا کز یر اھت نیک ساک بیت و ۱
 "ما ا۔ںیھگ ےب درم اشک کا اراپ باص یف وا انکو رد رسا تیوب اب

 ارت اکی لاع قالغا ےک رد اھت نا ارج ے مقا ذر اکی سوت یش

 فشار بحاص امرا ارب اجرا
E EES 

 . لب تل ص ےہ اھ
 ٠ مع 0 ۳۶٩

 بیک کے یسک اد خیرا کم مم لا
 ےہ اہ لگانا اکی کد

 مم ۳۳ ۲۷

 اور اخير تان یار را ق تر
 19 نیس اکی و ءآل گر
 ۱ ا

 ۔ ےبأاراج زره رازم یول کا دام یہ ۱

۱ 

۹۹4 

 ری همين منع نم ست

 تپ ہے منت سم سم
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 اک هل
 دان ۰

۰ 

 ! 4let, 6 و 1ای!
 Nicht wist benu ء۶۰

 ۱ ےک 7 ES ب ےب س انس لم »ِ ۲ شوت تم نه رک rf کم ےہ ا ر را رونا ام یر کر مس مگ رک 1 نی ورن دیم
 اولین ریز OES سس ربت خون مر کردم رم تر بم + و کیا کک هرس ارس
 2 رد مچ r مار مار هر سهم ۰ ۳ رک ید رح

2 
 مرا عن ۱ یز ی نیس صرع رخ

PIE 

 تخ ورتم ایا LS ر م م 4
 | جم تیک اردک 5 تک ۱
 پی ۷ ےک نرم ےس هک
 لو تر ور تو برا ) کار چر من یر رت وبا

Aتو ے رمت مم اک( جر  
 ۱ )نر اض ام روس و سک ام ےزعا ےہ و ٹوک
 3 6 ھم رگ وم 0ی سری
 یخ مس ناک بت مک NE اس در ردا بم”
 ۱ مر ا نر اطا لک نان رر
 ۱ ١ رات وس ن کو قدر وع - ۔ نرم ' را اور نو ہی ییہ ۱١ع
 ۱ ٹک ی لخت نا ار اٹک رام کپ بر تم قت اس

 ۱ عد لو فوم او بوی ہن بور دیس سم سل نو"

 جر تب نر ریس روز تاک ےس شم رم لوا
 ( کوب ۲ | ی ن لک دز اج

 رے رھی 7

 7 مز وس
2 

 ول

0 

OLGA OTRا رخ سجده و - کو  

21 
۶ 

۱ 
 وج

1 



 و او ار مت سم فلات تھم ید تیم سس سس

 ل اک ےس ۳

41 

 ا

 ل 7 نامت

 ۱ u نم رم الی ٰ
 هيلع *

 4ی رڳ 3 ر ۱ 4

 نون یر ھت لاشن ام سیر زن ست اچ ی اس یہ کک از تشک وع کولر تا دا ناشتہ کس درک ہد اول ما نرو ور زن ک سکس ار ےہ ہت تل ر نال تیر تر یورک ادب سیا 7 1 رھا
 ےک ےل روزا پد ا ہورگے رسد در وا ےب کس لا مر گاز نو لک لر
 روبات اد لات اروا اِک ین ےہ یراذگی زر ےہ لی رہ سی نویس وم اما د رک دم تا ےک لک پدر ا و ار سو. ے کشا 1 بر تر بن یی سکس اتا اه ر رم ریس لات ی 7

 رکےت ےس فا رد کک سام لم نک کا تاب یک تسود کہ زا
 ل دست قدس ہو يہ یاد ادر یک کو ایپ راپ لایک ایم لش نشو ریما یں وااو د کر ےک یداز خم 7

 نشہ تاک نا داد سنایا ےس م ی سرش کیم اس تان وہ تورز غیا تو تر یف نو بنات هاب
 شرم ها 77۸ سرو گم سا کل وش اروا ےس لدآ نور ب ےک سا اٹک سودا ال نیلے ںیہ و

 ورق ناب ال “32 نرم سیا کس تم نت 7 انت تالاب نار ب ہد و یا زیب نو کام یار کس کرت اھ یی یر” اتم لگن اب ہیر وت ٹو یار وطب یم سار شاد ما
 . نیم کم سیا ۔ںوہہر ارن یر ا کین صف توام ےک فر ایر ود روا لر راک آر ل ورود راب
 ران درود روک وام ید نا کار سار یر مد نا نا یک ا ارز یک ترش با. تماس کم زا هک لند فا تا ما
 کا ورت نم تالار ها ماپ تن ےس شم یہ تال نو تس ال شاپ ایل ام تی

 و یو
 0+7 ےس رگول نیم ی چم ات سالام ےک ہر کد ت لگ ںی او تر را
 رد اینک
۳ 



 ۱۳۱۱ صور سم چرس ےےےصسسٗؤلؤ

r -.-.. Olلوس  

 باراک بوک ل اذ ااغ اکران ٠

 بزم ار توت عزت ادد اک ویر رم ٠
 یاد رم ہککس ا ہد یے ترار الا م ےس و ا اہ يک

 ملل ہں یوکس ترم سم یکس یم رہ سنی 2 اا ےک ماه

 هارن منزله بسم کے عرشی ۱

 بیرم لاب تل ن الطرز یک سياه سر رک چرخ
 ےس یارو ۔ سد ہہ ت ناعا ی امدا ال اتم ےن لیلا نار

 ملل وال رو را ۔ںرہ ہشام ماہ اشتر زوالا ںی 1

 ںی فاو ٹللا کس لإر هستش ئ ام یکن اذن ےس اہ ران ےس سا 0 ںمسإابا/زت ۱

 گاز هند ا تراس توں ی تارا تار کس یر هل رفع

 میمیرم ین اف عسل ولس لا شا ںیم ںودا یش
 گلم علت لس چاره ےس اپ ےک نرو یتا ٹا ےگ نازی اش :

 کرج ا ارد کا راک ےھت کک ر ایس کک شک ےس ںیہ تسد ںزاگ 1

 را تر بس سعد کت اش روا امر رام سه ۱

 وا گرگ اےک سان گز ہے ایک قوی تای نی ال را

 ہن ار کک وراد شری ںی روا تر واکس اص کس سارا یلعت نم ڈی

 تگ اودا یر گے ود را نا یر

 ا اد هری فطر رنک ترک رک ڈی كرے

 نقش سا کسانی نوک ہاکی مش کر م د لم کسر یت

 ۲ شا طول کرت نذر اھ ود سی ۱
 ا یہی لات سیم ااا ایسا وا سردار کو تیس ےمپ
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 یک 1 ۱
 7 71 “ہی

 هل بستر رس 1
 هاشم جب توش هاش ن لک یت یہ لیس نشا بیس بی

 نگل ءا نہ: رر ماش لا بحماس ب لا تی داش یہ لِوؤاَن یانءا ا نرم

 ل اس شرت هاش ام اش نهال س راب هاشنب روم واش سر لء اش نب



1 

 ےن

 هاش هک ےس شی لام اد ۔ے يا بابا ۔ ےک ڈی ام انی نواب سام هر ذی فا ٹاکیا يک
 : 1 0 7 ۳ 7/ 7 وو لاتا بس ی ۔ے کک ییا با ےک ید

 مسلما یر ات ئا تی نایب نیل کا هک ۱
 ۱ مند

 سم یاس بم ادا سهم I ست یتیم کس داک رک سو پتو کسا نادا بزم ساب جو رو ےب الفد ی بیتا سیل لو
 ۱ لب تو ےس اروا

 19 را کنن ی ریا ےس نن اک م تاھا یوا زاس یکے کک ید نج قد انی اد ا یاس

 ےس نانا ازت یک زا دعا. لمبا ےک نا ںی یہ ناک رام لب ت زم ےہ نا تک ق کہ و ویب هرس وب تد

LOLم ری رسی کیس کی وڈ ا لمس ار یک فردا ان  
 دم تم یکتا یم

 نت تباہی کل تا سدا ےک یا ین یا تی
 زا گی های ےس بل يا ں تل مک
 ۲ ۔ےئارڈدرد لات

TINO باقر LL 
 سوا لب ےس اےس یہ لام یو ہک وشال رہو ت رم ا
 ےس یارازوا تلہ

 رک ین یا یک ایام ا اہک وارد درز ےس بس کت فا `
 7 اکرم هارون رو ای رضا نیں مہ کپ آرا یکے لپ

 سو ا دو ۔ںرل یکن یک ادا یار اب ی۷ تان 7 اما یر ۱
 سن الہ اک مل یم

 ۱ ابا 7 روال رو بان پکی ال ںیرکت حا کک ایش ۱ 4 :



 | مچ سهو ام ںیہ

 تگ ar نرس ےڑ ںی

 7 7 ۱ ۱ | ۱ : ی ہں یکسر انا ی ش لب سال تم سا بیک را اگیف تس

 جامد یک شر واک ہل اہ ام ےگ شاه ترالو ل ل دا نیب ال ہر ۱
 لر امر بسامش+بیج )یہ اراد یاں اس قر سرخ ترار مل مھ و ترالو

۶ 

 و هم نانا پس فا کر کس باک بي پک دز سم

 ۱ ۱ دگر سبز نوشتن
 روا امد ےس رم او ےک س اروا پاک تک تا میلا ےس

 اروم قد
 سم تم ےل لرون کلر تست ا رک ا تور
 2اک ال جالب

 ۱ ۔ لب روھ ےس لنک تقوا تسرارم نرخ ارا ص یب تلر ۶ تشزلا صمد کت زوم

 ار ےس یس جلف تنکی ادا سکے ایڈ ےن رند ےس بانے ےک لاس نیند خم
 نیس تفت شام بسی کم حکرنسوب دارا بسم لاو
 شیخ لامپ ایر تگ کا
 ےہ یس جے یو >۰
 ۱ گپ وس ےک لاتا ال ےس پوش کٹا جم

 اوس ااا ارپ لہ وو ےس وا کرد اکر دا رہ تو سر رب تو `

 اص لت شارح یر انس بسا لی ار رخ رکا راد ثروع بحاص علامت زمہ نا عرضی مار لاد
 ۱ کمال سا نشر لس ملا بج

 ا گلد ںیہ بندر جار صدا ےن ریس ۰ ۵ ۰ما ںیرراک
 آم عاق ون تی ي رک ل خلل دیگ ےس مزاج زام لعد لیادب تیج کرا لاو کپ آي رب ار

 اد یا توش مت مقامات

 : < غلات یبا نت اتو رس اما تیشرت
 ٘ ۔ںہ یر ضم

 4 4 ۱ علم نا کس تم کم کیر تی فا بم هر اه

 i دردسر وخر تار ےک ا ن الس ےک تشیع کس پال یہ

 3 ۰ ۳ ھے



/ ۳ ۳ ۱ 1 1 
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 ۳ لم 40 ناس دن 0
 قم هو ا وا کو رد ےہ رو 7 و

E LLL | ۱رها لا یر خرس سما نہ کو دستک ھٹا و تم کر تر ےس د کتب ا ا یاب لکم او ےیل دلا ار الإ رخ شارع بیا درودو 1 تاب ۲ ۱ ۰ شش ز ت عات لاپ ف  TESAلس تیر تایل یک: بیت + بیت عرش تام« لر ارسال ایدز لار ۳ ۱ 1 2 2 ۳ موم ۳  
 زم اش رگ ور ازین بلد باقری مي« لس سینگ یار. زا
 یا 7 )ر. ا, سل ای سام ۱

 ےللاو درو ختم ریش کت او بن : ۱
 , ایگل امن یخ لایک اراس یھب ےہ ناسناو زا تل ےس بسم تو ےیل لا
 MAE ور راه اس کے ایمر اض لا کت جج ی رہاہسبحاصحل ض)را رپ نٹ ات ۲ سر يا اف لاک یکی از تبا بکا ات ےک اپ عیب سیال وب رہ سلا رم رگ زر 4 اروا ایہ عز تمہ سررت سا ريال رشت ںیم رتن ر وردا ےئال ٹل ات ںیم یش ار بابے ھئا ا راغ لا وز بوت سد ںی زنیم پيام الل ۱

 و رم . نیا لا یل شیک حیرت ار عرب رت ا سدد دلت تیز رتا ےک و را کارو دع 7
 زا لب نامش لار تا ناپ دیش اشباع یبا ہہی یولفک نا + یو بل رم هر گنج ت صد رز کا اکہ چ ڈک لب 0
 . مايل فیس لعاب تم لوس ناو ازا حل زا هودا لر فن تاد لو نيم يا ی درد ہلا
 207 کم تک یی ایبک سا یہا سد اود پک ترا دایی سد ےک کر کوم یا تار مس اھم کد طی رب نی بارو د کک واعد ئا ہد ۳ غاررکپ ترک ۱
 تام تمز هک یل کس ایمر ا م ص یہ شک اک متر اس سرد یارو رک تکو ب ےس کس اس

INE LI 
 لمس نس ۓارٹنرااتی ایل گرما تارو هواشناسی زی اب تام تودیع یا کس نا 13 باب یکم نا ن لاش يا ین ذیدس لم بت او سم کز چارے پ آلا 1 ۱
 زینہ ت از یہ ےس بسی رپ بیاد! تار مو سل رم بيش چرا رب لوکس ے ی باطل میر ےس سان دشا لا ہم لک پھ ملتبالابس لا همانا
 اا

 ےس ا ۳۳۹

/ 
1 

| 
۱ ۱ 



 رر ۱ ۱ نا ےہ 7 ںیہ ۱

 ۱ ۶ ی ل و سرکار ی سر تگ میش :

 ۱ تار اک وو ےل بم لک اک یاد اکے اہ تر وان اک نام ںی یی ئا انہ ۱

 رک  تسسساع دا .تنسییززا رر تاسںز 5

 رسمیت ی یا رو تہ امد تزد زال یا

 a نک اد انت کیا کو کک
۱ ۱ : 

 اپ پالس قم نگار مس تہب ےس ںی ں ورا کپ 7 اج ۰

 ا ییا دارا 2 تا بسر

 5 ۱ ےک نے ہر اک اد یک شدیم رام
 بنتا يا یا

 7 ٹر کک نار نیو داری سم ۱

 ۱ ۱ ی ارش ۱
 5 اے لازم پا ردع اذرممہبےۓ تزف ےس ناک اد دارد تای نار شرار کر اش ڈر 7

 لو الرد رم املا القلاب ليلا کس ہوم بح امم نیب ار کردا نیا ترک و لوس ۱

 لا اوز تب لس لو نا ترس یا تل تی اپ تک
 اکا سی 7 قاطی ب م تعالی قمار ارا ےگ ادا

AIی امت ۔اگد نا ییا ںی ےس نیم تی را ےس ولا  

 هک تیرو بادامو رام بت بصامس قامت ما تولوا ا یسک

 لی ےس لپ “کا ا تنش تلاش بحاص ترس یه لا یم
 7 سان 7 تو مرہ ما دہ راف سس ادا 2 لاسينا ےس 2 ماعز ی اال

 2 ا الیرِپت)ے مگسملعا)یفرلرگرا اار ےس تش تارا TASE تمبر تبار

 e یا هک تالش بمان اک رس ں ہوکہ تیس گرم روس س `

 بک لاک وحش گر گلف تستر بعام یاس ور دو کل تبسم

 تر ۱
 E درولو ررر مگس و فو ولور رس راس

۹ 

 ٠ یدکی ارد لات کم یار ر الم اک اب ےک کک و یک



 ند ت نس ۱ ۲۷ تے یے

 راپور اپ تع کرانا لاک سہ علم ےک لکه ست او تک یم لپ
 رپ تلاح سام لری سے مقام ین ابی

 لب هر لیتو تب هرکس تساوی ۱
 ےس تارا رپ تاپ ت وز د ا ےک نام امير
 ےس ال ٹیلے نس ینا یوا تره یم بارم تکی ایا ہہر ت سف تا
 سا ےس و ہل لنک ںی بات کک لس تنا ما فسا

 ی تاش رسما نر یر کرہ رخ کیان کراہت کات زر وام ہت ددغ یھی
 ںی ل اطا ناضرم سلیم باو ےس ترا ےگ نر رک
 گیم را اےےرہوم بح لو ترو سا ناپ ا لک یا تک
 تل تلاش ںش یز ہر ا قضا یک ورکر وم قاب سیٹ کپل

 دید مات لئاڈ کب ح جزاک شبا تیم گرا تراش اوایل پ ٠
 گی کلا کب قبور سا ےگ رم سہو ہو ےن روم
 ب ا ضس ورا تحت ہا ےک چادر سہ برق باس اب
 رل لاراب رقبا ازآن رن اچ ادرک رپ ںی ہہ

 ااه الل ن انف فر سادت راشی کراس اش لای را ںب .
 بل, کیل اا با لایدا ای الپ فکس ۳ سبک ین ےہ
 دوا رامسر الرا پسی رام راب کک ضیا عا ار بی اح کک
 . بحاسرلار ا تا انت ہہ سلامت تیز نرم ےس دورا لاح فا ۱

 دات ابتک سا ی تیپ بت رم |
 لإوررا شید لوس یا سم تما ا کاپ موس بسا |
 ےب کس اونور از شرا ےہ باوا تکا ترس ر بورد بحا يا اگر اح يا تماس.
 با ےس راد یہ ہہ ا ل ود باکس ام کسر یوکس ا
 LL سم لو

 سر ںی کاب ا تم اوا سے ال ٹا در تیر رب بام . 0
 دیار سا ے رفت: لئ وز آت اِک لوڈ زم اگے اک وی 1

 بصری بت ہرن سکس يه رک
 رت ۔ ںی ایک نل اہرک ترس ین رر کات سبد بے ساوا 9 زر کر

 ھ

 ما دم ھتس مس سام سگے



 قد ترص 4۸ ` نامے سہ

 نیک پات روک حا 7۶ LIS 1-7 وتو
 لباس رکے شيوه بمحامص یا ۔ تیس الوو ا ابر سرم

 ںلارھگیزماو را سف بح ایا“ اا کب انس رولا و ۳ لب

 ساب بری س لا بم تماس
 A 7 14 اتتا بیت ییا ناگ ریہ تفاوت

 ہر یاس ںیہ لبر یت ت اار یش مک (E | اذ تک بانر س ا

 تک اک نر شمالی لاب AS و
 ' ١ان قام گے دم ےنا ااا کوب تربل لد سکس تام ندیم

 بس سا تست ام تند طیب سا قروه توز ۔ کروا سالو

 رییس سب وف یت تای وے بام بس تی بتا اھل
 تو تیر ا عاقل رب تر ری تم کس تماما سری ید رت

 کے ہار اھ ہار قاران کس یھب یر رب هرز لا ا ییہ یں لدا ید یی لک ۱
 سد تا سر لوستر تحت ازل

 رب یاس یو تب شش نا تشکر
 2277 ۳ ا ۶ ےس دف ظهر

 ۱ تا ییا ےس توت کیلا انا ام بسیار از ا سنا اض

P144۱ ا رپ فور یاد کلک مکا اما تاما یل سہو یگ  

 تک اوقات لٹک یی تسي نرخ ڈار ارم ابدی ور ل

 پادا تیا یا روا ےگ ں یا تار الل ر فس ےس ضر ف گس رب سا ی

 2 رس چپ سمت

 : ماس

 فای
 7 یی لملسزا د ۱

 سد 70 حس روا ت ي 7 ۱
 ۳ ڈس ےس ترس فی×م مد یی لاس عت موم



 ید ترس p4 : نایاب

۱ 
 بیل لات یم لم تن تیس ارے روسو سرمايه کس پہ با تابوا اھو وتو
 فرز سجن تیر لاو باس لا کپ باتری کیت سم
 ۔ےآ ےس یزاںی تناسب روا داش لاہل اہى۔یریمامںہ تہنبامنا گ 2 2 ےگ بسا

 داران ضیا ےگ دلا یں ترزس ب رک تار ااف ےک نر ٹاس بر روا لاش یک وزن ہل ناچ ددل ا رم ۱

 2 لر یک یاع ا ر لیک کد ا کارا لادا ارا یکسال اک ید وس ںی تیام کل رپ رر ںیہ تیک کا

 گا ۳ اک کت سرک ا ےس اش اگر وا یدال + ریز تول ایش ال درک فال وم میل لورم ؛ی ملا فلا

 ملن ادا سالار ر حدادا اتاپ وہم ے تا ا تاب اب ب زط کد تام یی ات

 ا سنہ لیا ےل یڈ اسکار رشد ؛ ام ٹاافےک ں رت توک کیان. یک ب سا گر بیگ یتا

 ادا یکں امر ۔ںی تیمر ےس یاس تر یک ان کرک ےل رکی امیر رو کت موج رہ ئی اس ںی ٹک دال

 راهور شک عتیق زا ال مت الخ ےک رگ کسر لور کک لاک ا س زاید

 مش تھی لپ سا ہہ رگ گیر یاب مگر اوت یک کر لا نی تره ہل
 رو را یر سم ات ار لذا یک خدایی کاک وپ تگ کیم لاد با سل ار سرو رد:

 رو ع نایک نا کس رز عو ا اک یر طب پاسخ زس تگ لب کمر کل کام فرا کلا
 یارک یونس لاچار ہہ اے ےکم یدک ر وک ےس ےترہک نت ما یی پیک تا
 تا تیتر اد تو یر یھ ارز ےک درک نا ميس مت

 ترام الس ف مو وضو لسة ت ۔ تس رب یا تیم لقمه ا
 رس ال نارد سا ےس واک نا جیش تنا کی دکور بام کک نشے ہرا
 رد تلاش مر يا تن ناشر وا ب پال زو ےس توجد نو کرکت داور
 سکس تای ایا دکر لکا سابا رد اک ۱
 لاو اس رز سلم تونس سہ کار کک دو سا ترم ترطع ۱

 تادوشداءا شعر کد را تو ےن لب بس یر اب دالادا یہ تیا

 و تم تمام بم لاقدر دا تسب تا رام راے س ٹی ا ںیم یک دہلےک رپ را

 روس تمام رس بیک ۱

 <` ںیہن یی بس تالاح کي ودنا دن خشکی ںی ر ۲ ۲ : ٤ ا لیتا ہا 2 ار شنا لی ریزی کرم یمن ٹوہمں ۵ | 7 7 اب ۲ نر ۲ ۱ : ۱ ۴ ار یل مک اد اڑ “

eشے  



 a ae ےس ی بج سر سم رس ی و ست ات ا

 ال ترشح و ۱ ۳۹۰ نایاب ےب ںی

 IE 2 کیل اح کت مہ كارو یا ےس پس مینا ےس رم لاا ود ری تگ[ پر ےر سی تس ۱

 لا بح با انس یوم وکار بس ںی ایل لا بحاص یم

 تر لاس ھڑاس پت رند بس لا قم ترس سيم يا نام ٹین ا تا لم

 و داد پد تو ستائیس

 |! تو لو سل ےک یت طعم ی إد کریک رٹ ع شا توس
 / هه کس یهو تست لک سرت کا

 مت برم مت رشت تور )ی کش یورپ ب ٠ ر“

 )طه بسیجی کلر مگه گیس یہ کک تم

 ترم تخم هم سی لیلی لس ناو 7
 لوک ی کو یر ک یی فک مہم سپه سویی بلاک دارا ی السا بک رک

 .٤ و دیدلا لا لا ترفاس ةیگہلال در | بسحاشیا فرق مس میت ےرڑ ا

 ط

۳ 3 

41 
 3 ۱ دچار 9 خاتم ڈی ا مک ترسیم و اراک وع اخ ام سرب یاس درک بیات سرد زا کک ٠

 هه رگ ڈر ا ترک وچ ۲ : ات اسے ہا اک مالا کرد ےن ریلی لالی ند تح 2

Nyو انا ا ہلعساقم اس و 4 ترار یک اعا 2  
IDSسو کم یاری شر  

 مارک تر تس پا کسا ہر رن طه بیر ربا
 7 ع ارپ اپ اب مدا اوسنی کد سرگرم سدا ی تاو رک تر
 < اے فای ار کج یت رر ا کیلو ور اط کک تازو رم رک کرا نار
 اتش اور لا تسهیل کم اخ ناش ردد مازا ےس وسا

 3 ےل حام رک بسم کر رد لس لر
 تل دلش تشاور سس انی هنگ اف سا تاسا ام ےس

 ادن از بضور یر کلان لات تا عام
 او Hi rt ۰ > E i رش رجم رد 1 7 که تا سرخ دم کان ےس تست تور

 22 قاصر رس شے لاک ت ارا یز وینو یل و ہر۷ لوڈ لب آرد ای را

 1 سم کاش مچ
f 

 - فال 2ل



 ہی ندم ترعحم 2 ۱ ن است ںیہ 4
 کح

 ےب دادن + بلڪ یال .. 7
 ےک ےن داد لے یگ مد کما ها پا ےک ں اکے سیف ا ےن لمس یکے 1
 ۱ ۱ ۱ ۔ےہ لا ۳

 طالب ترا تا یکی ال ٦
1 ٤ 

 ههم

 ےئ امانت ی بعد ان کتیا ما زا ام فلا ےہ او ترام .
 لو. تسر تاپ فردا یب صد اپتما بش اا یه نازبو تاب
 تنگی شیراز تیم مات تب اانا اور بقوا کس اسالم سل اد الخ اوہ
 ربا سر سیا بنر ام تر سی درس لم یی کے اڑ طا ےس رمزا ا یکی ام تان ۱

 تانا مک تقریبا یر تنم اب نیا یک اشد عب ک ا
 اا ۷ ا ےک ری ۲ فرح قلاب ام لنا لت1 کن ا: ےگ نابن 1

 ای بوت سد لگن کس رب ا لیلی یاب يک هی فا
 ٍ ۱ کر تراک ن الف اترا ےک تانسا ناب"

 لا بحاص بیا تاتو بصاص گام تفح در شیر کم ادارا یی چر البا سکس ایم ٤

 وزد یر تی لات يراد نر عا ن کک لمس عمل يک ب اس اشر یر اف ےس لارا زم ۱
 ترکیب ےمرا ساب اثری تہہ تاب کلہ ناز تک یت مس اس یٹرت لا کہاوت ےک اہیں اہمتز

 ےگ لا ےگ ب2ی کم یاب میترا ایک سا 7 ۱
 ےس رد ناعم عااد ار نت ا اتار ا اتار قو سود ےس ایشن ندا ار ایمر لبنان ا
 2 رگ لو بجا وان یس زر اط سر قا چاک جار بے ٹاک عادتن وک ااف ام بان ۱
 ر سراب ۳ کک یکم ب ترا مد سی یک کے یار داود وارا ہر حت نے گڈ ٠
 با سارا یار خب شو گیس ںی ٹاور یاد ترس ارایش کرلیا رم
 شب پرس نریم مفید ساک ماگ رای نر طب

Ee E ۱سرا یا کب  

 ,یلوألاہ فر رما یہ ا الرم ٹیم م۱۰۰ ۵ ۹ر ےس ایا کیس( 5 ر رات کن ای شف لاو تم راد
 گلو رب تین ی لپ يا گر کر او مر ا دک

 ندرت
 جت

 بسام رام ااش رو رر او سر رک سارا تی لمس کال سوا۳ 1

 با الس تم لس او یر شیوه پا سرما ۳۳ یل 4

 ت نک
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 | r> ۱ نالم ےہ ںیم

 ےارکں رديف تار ہیلعلا ی ریل ی ياد سا ا ںیہ نس عام

 ]رنک تي بيا عين س ر چا بز بيان دهه بام یر جا بنی کس
 ۱ ںیہ یت ابی
 ات و برم گیل ں یم سد کس رج کس سگی ایت یاری ۷ 7 ۰ ۰

 ۱ یی یاماها تسب هایی ںی یر ۸م ین تاع ا
 «i ۰ْ ھر a ر” رص 7 سیر افر یم 7

 ہے کرک ہہ افر ل یا ںی کاور کا یکے کرد کت اور شئام ںیہ اف کی ناعمیےم سس یا سز فام
0 

 ل ساسان سلف نیس 1 ارت توس ےک تی رکا نس تکو

 سکس یا داود هر بتل اد ںی داب تیپ ان یدک لا بان ياري
 1 1 کف 0

 ا ذرے ےک اھ ما ڈک دعا یارک یک تال گپ لر نا ےس و سر ںیہ ٹپ سام

i 

 پر

 »< رو

 ۱ ید شه فيلتر تنے
 وک لا ری ٹینا یاس سارے بس اال رک ود گن بیس

 رب يا 1 تسهیل ءاش فر ارا لای یاری مللي

 گم ںوانک سنوات درع سر دو بیس
 ۱ ۱ بسط سارع وردنا ن ما نی انار تن ا ےس

 باب نا و نخ و ےس ےک رک
 ری ۱ یر پرتا هاش شیر ملا

 ا نکی م نم نفس ی میشم یک کرک دعا اد

PS egirان ضس  
 1 ٥ ن +٣ بعد رز یرادلان لاکر کیر اد الرمد یک کی ر راد کر گجت ل د دتا نیا طر
7 ۱ ۱ 8 

 7 ۳ ۶ ر ۳ ۰ ۰ ا ا اک وس 9 ۱
 رگ ىدا و مد ش افر ن رور یر پامال مال لرو یا عا رم رسی رعایا ارم یف

 ےہ

f 

 م0

4 
5 
+ 

 چ

 یک
5 

 | لا اسالم انار ال ممبر جت معانی لات هم
 خر ۱ ۱ اجر الار 7 هرس حق اضافی اس رو هرس

 ر 7 تا و م ۰ ۳ ۳4 ورم فرو ٭ : 7 با :

 ساعی اب ییا ی راک ا ٹویٹ یا تس شاد شا د اش تر اا

3 
 با

 یس رد اپ يک یوم ی باک ےل تک



1 ۱ 
 2م ترضح ma نا ےب ں اب

 یلدا اا ےس ںی ا لر ر جرم ابد س تامر لا ےہ اروا تیس r 7 روا - کارم ۷ ۱ طے یک ری 2 : ار اب

 ہعک لر سورت ےئل ڈال
 هت ت اپ کی ات یر ولا تي بایت مرام زم ترے ڑ ماز شاپ ا زابل ووو طرف کا تیادر لک با نازی ستم یک ولاا یبا 1 تعمیر انکت مار یک یم ںیہ باک نال تم باتکع 2 ۱

 برا سا سارک ود کش میان یوا ا ج تس ہللا تسخیر
 پا اسب الا باس اتارا ےک نرر اش ضیا سم ہک سیر هک ریس سل 9 ۱ ۱ ۔ےئام یکے تنکی رتن

 ےس لک اخ کے ت ےن ب ےس تکو تفت سات اس ےک ںی رگش زا
 دیمع اسال ل تملا یت هلا لاتا تنبیه رضی کس

 بتا اسدی تمل پان نوت بلا اس تار سس ا ا
 تم سا سانت حاضر لول ساب دز ےس ءا شال کت »سم رم ١ دم نت دکتر او تر بت مگ 6 نر 2 اس ہل سر دپا اب سب هست تب بنا دیک هے ناک یو ۱ : ےل لپ دلار 7

DLLتایر ین ےک ياد پیت  
 مالالا لزفن _نااساایبضلارشعساد رہے كا کرب کم تک اک دانا ا ۱
 ۔ےت او لنز ییپاپ مج درد قب سان من ا

 ر سک پہ لباس کن وسدد ہہ تبادل کیا دون ہا ےس بب
 ےس بسس نر کس تم اق میان یوا اا کسا وا يا اعلانات لنا :

 قالی اسکن اه بک کل کپ ا کسر ام تب یل لالہ ی اط کیی عا یم ل یف لک پا اتا ہہ ... ےب الاڈ ںیم نزد ری ان یکے سل ساسی لد ںیہ تگ ۱ ےہ بب ےک نکس سکی بین اتو ےس بس نور تازن ر ںیہ اسا ےن سبا ام با وان
 ےل را ےک توت ام تیام ست ے بیر ودوم لی یل لسا رنات اقا
 هل ساز لایت تورا تی رضرا شرر ۔ ےس ےس آن اس ےک تا روا یار هد ےن اہ: لب: دتر کد ۲ ۱ ۱ عجب لاپ ںا نی بس
 لمس سانت مدلول دلارلا لشس متصلا ابر سا ےس لا ۱

۹ 9۹ 



 “یر تشک " مم i نالے ںی )

 : ٹیک دد ارد. بک ان ےسدالوا نیا پا عش یس میلاد کاش ان ہرلع روا ےک آی “ےس تا نگو

 2 سن ےک ایگ ٹرک طبل اج دی ترک کا وا ےک سا نک ےئا یہ

 قلب ےس ارا رم تماف پاب میام گم 7
 ےس لک وتو ۸ بد ور یش هی تزد درز سیڑ لا

 هلل | د دم نمانلأامصا تانیس نسہواتسڈنلا رورش نم هلان زوحنو

 . “هللا الا هلا ال نا دہشنو هل یداهالش هللضی نمو ەلّلضمالض

 ام هلو سرو هد سعاد الوسمؤ ان دیس ناد شنو ةدحو ب

 دق ىه یدعنا نار فر یا فا خا نا

 ۱ ةعدب ةندع لک امت ا دعرومالارشو مصر هيماع لا یلص

 و اتا نة الدم لکم هلالض ةعاب لفحد
 ام مت جرم او فیس تیک ی لو ا یتا ٹینس انار ہک عو

 م ق دبل راے اخو ت ارض یکن آہ یکے س مزیت ام ےئارڈ نایب تالاع کس ماتم

 هاب وفا مکس یه قتل ین اهر بس سير
 لک ےئارڈرود یل سرک سلام. بایت یو ت حاضر لس انہ ضر قل ۰

 خب. نا ۔ےب ا تم آر فی لت رسان لک 4 اس ںی با
he ۱ 

 سرد لت کہ ريال دا قاسم رم رخت ماسک بکر تا تام
 مکس لار« ناشد جنا اک تیزخ فک لک زس ٹر اما ؛ جی شوکت امااطصا یکم ان اب

 2207 7 و 7 یم یش ٠وہ” ا یا رو گم تم ڈی ناور عت او رکن سن ترم هر تال لاد م شک

 ےک مل دادا لساف اہ لصور ر کد نال بعت ت قاطی اما نازک یک ن اے شیب ملارد تا. نا لم
 : تب آے س بدا ناب لیتر اس ات تافالتنا بلے تربیت

 2 از اس ےس ثمر پی ےس رد تاجیک لر کس مار والس اب تامل وسل او روا ساری ےس ۱

 ےل باد نی با ال کیو بیم کپ لیپ تق ۱ ۰ ِ رک و ۱ 7 3 ۳ ۱ 7 2 7 ۱
 1 بن« کا س کس ٹر او یا ی اسا« یی بچا: روس في اھم شا ۱

 [ الو ہرا راها کب اح تاند « تاد یک اء یک یم لات ابو ںی |
 6 لم دد پاکت رسد منو ی شلال س ی زانس: 7 ناھع بساط. ۸ E طلا زاخ؟ارر ید 7 ت 7 ۱ : 1 1 2: 0 ۳ ۱

 اما زن ملت سکس ساروا تب لٹ یس سرد اک لعلاۃ فذ مر تحریر ھت ۱



 "دم تر ۱ 6۵ سل.

 7 سس سس اروا سیف سلا ےہ و

 کت علل او الع بین مار ها افر هوای نزن اسکات ید ںیم یونی ۳ ۱
 تیم ےس ال وکر ءسسویباہ سا ۔ںرہ ےس تخ الل: تفل ہویا طار اڑا ا
 ست ید تاخد ااو کلام ل ۳1 اف تیم تاک نا پہ ےرزکت سالار سال اوو دم ۲

 برش سر N سک ات ضیا پنگ نئ ےک رر کت الا یس تس سرو ںی تمالاوسنا. رر ۱

 اين يا سد پس اس الوب تواس لت رویا مان لا سيم

 شام

 7 سا 72۸0097 را سید اوست یکب یو بیم نت 22

 ساب تعالی بیاد تالاب اب

 باش نب دم اتتدح یر جال مے یا ب آب سرت رر ےک بوي بند بنات 5

 یص ىبنلا لاق لاق منع ید ورسرص:یلا نعةعںز یا نععاقعقملا نہ ةرامع نع ليش نیدم انثدحلاڈ |

 اب ہل و نازہسلا ین ناتلےُّث ناےللا لعناتفیفخنمسیلا ىلا و و سو وج ۶ ملع هل

 رال را ررر ا از ادور ير طاع پس آر دا کس ےل سرچ یراق تقرر بیڈ اف عر رش تاک -میلعلا تام ۱

 اس ےس لرہ انسا کردا یاں شیش اشر ام کا اکےھت سرے س س ارادا ا ادا سکس پنا وردا س

۱ 
 ی ی امر روش اردا ںیہ تیا 7

 ارادت هویج بر ری

 اپل ےس لا ازلا کراس ےس ابا کس جرطس الا سان 777

 تن ری ام ۂراماا اد ۔ںاہلی رار لا سا سسر را کے وا
 رر رد کک اسکای 12۳ A نادر 9

 ےک نالس تر كس ر از یکم سا باقا ما رب ترول دولارا سرد رود ھی

 سا تاک ے2 007

 و سس اس م

 سداشإ نال -- تگ ایسی ارت لس تا 27 ہک ہی ےس مک

 عرش ےک تا ےک نل. مت تبار درک کلک ید و روا اا الا یس ۱

 نادر ی بلا راز لی ی لس لر اجرت یکم زا فکس تسمه

 12 ستاره کارت ایا سود تش 1 مکس لس بس ید ازار دوعا ںیہ

 EI وس ےس یل ہت سس اں کر اروا داسر درازا یس تام تایی تل ۷

 ہوا لاج سیر تنفس بک همتا ؤا رر تانک اس یک فی ال رب
 ی ی یر ولا٭سمممسىو٭ سی

 ا 99



 اب ناھا ےس س

 ۱ یلعاک ایلن ا سی ین گرل زل ی تب بر ال رگ اکسید ہمہ تورم دا ۔ےس تک ےنرہ نکید بح

 ار گویم ںی ےک کمک تن اض عن نه ےس سکس ان ایت
 أو له یزد کز ورک لیکر ضیا ین
 زا ےنا. نہ لا کہتا ید دانن گی ا تعاد لو یار لودر دشا یکه بس ادارت ےس
 ام ایا کل دای ےس لر اہ یابد نااطم ےک تات ےک تما نت کلن ںی ات
 1 وی رک ےس راز ےک کالا را زياد او ت سوبا ی ا سرم ار ۷

 تار با انت شاعر کز ی کن امر تل گم مت تبار ےک کلام
 ۱ ہے کی یا سی يک اپ

 / 5 : ۳ ۳ ۲ 0 هر 727 ۰ ۰
 1 2 زا فرم هوا مری مرک یلدا دکترا طس ل بارکد سای یاس

 رد یک سنا سن تر یہ رنز ر ےک سا ںی ا هم ناسا سد ہک س تین سد تی 7 ۳۵
 ۱ مس اپ طه بو کس وت ص اخ ر راکت گرام استر کس سش یا
 مر لب لیکن اینک سود تما لاو کالا بل ا اص ےس کس تو
 هتل بن دو نیا رۂت نس توت بیروت ںیہ تا
 با تم سر کس تان یا دو راکت تو یا رأس یک سے
 ناز گام تیس رہا نیک ظ نالے بس کسات ہا ورک سا ک

 ا سیر ارد زا حشر ےس تن یم ےک تاپ دال عا ی را ارال علا بات ےئ ایر ےس ڑی دا
 زا تیمش لعاب رز تقد کا پاها رز زابل کلر ایم
 نر تمام ںی کل گہ نور ٹپ ےک بدار وما کسر ات یر ا اره ےک تیساسر تم لس نر
 اا باش بل دپ تاب تم تا بیام یاب کا

 1 نا اگر زس + یا لپ بش یف ےن ستا ہریرہ
 ۱ سد , لات » نام من تستر نوک بم تسلط ہار لم

 ۱ لرد لک اپ بسا ایمر
 ۱ لو ماوس لپ رس

 اوم ند سم را سس تت اش بن ول ۰ سس و 73
 اٹ الا میس ا ہا نیست ا دوم نمی داش ۳7 مست ےس

 ساب یتا ےک 4

 کک لام دد لعب ےس کس اہ یک

 حج



 ھی دم عت جد ۱ دا ۱

 4 یر تتلو نر یر ْہلد ئ دس را ارم تیر بسر ےس بس ےس اسد نا السا وب کس رس الا بسداسا
 پاس 9 هک 3 تے حج ۳

 ۱ ۔ںیمی نورانی ار نشا ےک نہا نشروا
 رئافلپینا ےس اک نر نرس دیر ما 2ه ریئاکں رر بیل باتری ں شان سا
 کر وا غیا کر اک پا اک

 7 رب یکتا زير ید یاسر دار تم ارام یس پکا
 گاو تمل تا سم مدا گم ۳ یک ا مرا مکے الخ رد یو ی 0
 ۱ ےک یر یس در یک یش تال اس کر کا
 تر گر مت با و 7 از ےا نے س لاک 22 /
 تیک لا رک اگ لم ا
 روا انک شکن نہج رک ہا اک رکی انک تال یکے امر : رہ لاک تس عج وقتا اجر ۰ و ۱ہ لا ۔ 1
 تجب ناک زم تاکہ وف ا دا مچ ےس تنم کر .

 ام ےس رد اینک

 حنا گ رش رد ککے رب یخ دہ کاش سس لکم تلا اڑی یکم ی |
 ام یل ارم ےک قام لان رسا روپ ارا اں 7

 کا الگ اس سکس نایت داماش ٹر کل یل اکا بارود ےگ یک 3 077 ترس ار ناز تے گر نوع کسر بول لی ندای اف کیت رد #۶
 27 ا و وو وو ےگ کت لود ےک ایاز و کا
 7 تسلرفتاردا نک | تار ز ار رم ےس د روا خضنحر تا سس ںی جڑواں ھر ےہ گار شوم
 نر تیاح ورک سا ےسراچ کاک کی اط ےب کد سا سد 73 تر پک 0 و

 را یش کک کر زا با کرا گر ات رس تیمار
 گه تام کلاں گیا ی ساز یو ےھت ل 0
 زم تام یب تا ا هام یر ع اردا یگ اف HE ا 7 کوک کد رييس نا ۱
 نکا یہ تاب ےسرئاربانچ ی ريال رک کاوش ۔ ےس ایا ام ےل ےس یر سا
 راح سد یس یر تخم ضم 77 یے نا ذی تار نشاں و لی بس ۔ يا ۱
 ترا ےئال تیر رک و ترا ۳7 امار اکے ک ` مشرف و کن و از داتا ار شک 1
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 ناصری ساب 1 ۱ غی تر 4۸

 ریمیکس رپ

 وشر طا لاتو ت عاب یک رت ےک شوش ےس ود زد خشکبار ناف سو کرد« ۱:

 مسکو حل کل منت زنا یکی یکن ات اب دود کت للم
 i اپس تس رک تاک اب ےک ر لع اذ نشر ڈی

eےس ر سود ںی بوت مس ےکں اہہ ےب کک تپ بہ تکی ات  

 ۱ ٦ت اک ت اعر کب ہا لم ےک تسمه ی بت رہ ےس نوک

 ناسا پر ارگ ا ےن ریزہ کوائف نیو. یا دوس
 اگ اش نالا د ےس ترک ذره زن ہن ید نر نا ماسی

1 

0 

YEU ru rr 
 لس مالي گے ایان اص دیرین و تتر یک
 تیا بک اد ی ناعرا ںی بسا ات اک کا دکھا ےس یا اگے

 جرم -

 تی رسما وہ ناسا یکے تیک لات ید یم
 ےس رپ ن الب سوٹ لاما  SELنوع

 ےگ راک | هدف ےک بز لوگ ت نم کک نا اراپ تالگراں زر

 ہم ملال صبا بب اجر ومی کرار تقال ید اند یک واک ا
 ما ویر اچ یف اا کب کس درت ےک دری لاس را اک

 ایراد اپا 4 ۱
۳ 

 ۰ کل ر ےک سارو اڑلاپ هال ہے سگ یاو لار ےڑڑلال رہ تشسروا 7 ست اللمس

 9 ی فرق لا کل وردا ر ا انک وت ت معافا یک وکی للہ کیدا بس یو

 | اطفال کی لقب سس یک سرہ فک اس بہر از معیتومس

 : ١ 7 مم مم ور ور لال رر باد ملا رٹ ا سال نیک

 کما بیر Lk کوچک
 ۱۹ یک ےل یک ںی
 ۱ 3 تب. یوم وس پے

 ۲ ۱ درر ت رخ توس
 کد سنگ اهر اں م بک 1



 ۶۸ تر مو ۱ نس

 وف ترس نرس ترص لی کب یدک کیتی ۹...
 نیل یک ا فیماعارمت ی ادا ت اا زرا سد ۳

 گر سبب سم تاک بیک ترس یر اتو

 تاتلیس نا . یک کن ساب ان کس الاد ترس

 ۔ںیہ انس یش اپ آی ترس ساک نے

 ادن رش ابد ا اگے ساتن ایی فہم تزح ۱

 تھ رو را ۱
 نره سایت ١لا لآو اوراق نزد مک ساکت ات یکی ارب تاب لإ
 ۱ ےس کہنا کا وم و
 تک رک N ار إ

 جن ایا یا اچ انی لیہ ASS 007 ستوجس وس ۱

 ۱ کتا منی تم ادا عی ماد

٤ iesجی هام شام $ الرب  

 “2روز رز بسا نکی کم کر انک دس >

 ے ےہ AAS ر یک سی IE شا تی ین لا. ےک ت رز رت لا تین ما

 سا تتار سس از کت تیک AN زور مس اسیر الا رل

 ترکی یا رکا ا شا ماا کک ھے را سار ھر ی تیم تو ۱

 ۱ از ۱

 الف لس خیر 1

 را ليست تنش ! بحاص ٹرک ستر کی ۱ ۱ ۱

 انگو ررگت خاش گی ا بک :ite اگ نا کرکے ےہ یی لا |

 ےہ تانا رب ب ۱

 ات تقر یت عاف - کل اک تے :

 و اف سا و تر

 گر ال کس د سا ترو تکست ساکت تعا ا !بعارص ب * ۱

 گیم رد بس تلاعتضإإل لول سم ضم یبا | تام هرس

 باسی ول تم سايز 4 دليل 7



 ےہ چم یکی ھی ےک ےس

 . تست عر اراز سس قلات+ٌولاۓھ هو یر م ۔

 تی سر ات یت رع یالسجکں رہاتآ اغ تام ںی ت لاب یبا پآ

 ۱ 7 ہر اک اھ خاک درگ

 هو سرے سروش ےک رپ دز لم مان یس شدوا یاب تلاش ےھت ےئدر رک رو سیڑاد کیے یر او ۱

 1 اف یش ترش بلک از الف ےل سیمی نال

 یال ڈور اس یں امت امص ٹامزتے ابی انب اتنا ر“

 دم رم حی سا ار یکن ایہ ٹن برا ااا اکی تاں ا
 رگ سيب نکے فام نچ دای بسر کیا چرس
 بم نیاز با نواب رييس گن

 ۱ ۔ لپ ں یال ےک کار ای اب السا لیہ ےس

 ۲ لب لک یکدم نشتر پیچ قر سا. ۔ کسو وہں ہت الع ولت قو ساوا, زرا ںیہ شہ ای ررر لت الم

 ۱ ملا کن توت سي سم رتی کرام

 تر لار د بتا باک + یزخاثصنا یار
 ۱ 9 ےہ ےہ ارے دوم فت شرم باس يا وتر السالم ٹکر زکر گار تو ہوم

 بارم کم رشوه خير لر قرب و تعام یک ہت ریا گلہ ںیم پس

 ا ٠ لاف سما تون
 ال. جل هم ڈر وا سمی فک س

 1 بل هست سی لرل لسا يا وک یس یک یس ںیداد رات فوج

 1 ۱ چمن به لوس ےک ال ش

UU ۷ 

لسر ری سا یر و چکی کف رکا ےک ۱
 ایک لے ےن اےک السا ا

 7 سادات یبا ع ۔ ےس راج
۳ 

 لیتو علت ناله

 LE LLL اف کس تح
 گلو کرک

 شام یر اع مز ملاک یارک
 . هم راه تیفیگو کل امی ابتا تزح



 ۔ ۶دب تیم مم ےہ ناس ےب ںی

 TARE یک ار ےس لی IA ام نالس یر 2

 ات ی راش ةعاطال سر لوٹنا لش ل ررر یکے

 ,ںیز'تسد تعال ی رتی کرا فا کنار
 ھاں رم رک کک یس چی روا یو راک رم یر پک سا

 ۱ اور - تل يا ام وا نرم احد نس یی ا ےس تروح

 . نا 17 یر رر قا آج امر لا tt اکہ و تم سا سی 7

 . ناسا لس تام کے ےب ىد ںیتما ےل وم : ا
 ۷ ام لک اک A ادای مادد ساب ہار

 ی سس کا تستر یر اےنپ تی ال یم رخ ےل ناکام ی یا اس سا و ایان و 2

 9 لج قارات تزعل ك د ہود ۔ امت ارل اسود ویا ارت روا ۵زغ رش ور ٹکا اب ائ قفل چ داال

 ت ]
ESATA12 وشل ابتلا میشی - تقوا ار با  iie.نوت  

 از ےس تر اتم اکشن تاک هاي
 2 اا ور نھ ۔ید ےسو تر ا :امر اک ایکس اع ۱ ۱

۱ 
۱ 

 زر 2 ۔ںیڈ 1۷سو کر دا ناف

 72. اے کک اکی سگ لز

 غیر سس مرک تا را دے ےک ا حت رس اسم لیا

VI۔ ےک ےک کر اک  
 7 ر ساز الار ااو ياد تساس زلف ینا تلام نکی لس یر الور ول ےس سرچ ار ےس لک ۱

 7-09 ارت کرا ےکاجرہاماعہس جآ 124 ت مانی اےس ا اک بک ددا ۱

 للئی زار وا ےھت رہ البم ںیم تا اه )تسلیت ید الربا کب ج آ ارا

 لی نامے وت تاب ےت سرہ ےس پر تام ےس تہ کل ی لیس نیمه کت سم 2ز رالی

 4 تا ےت تاسیس ارضا 7-00 راز f 7 زر امد اپ ۳
 روم کس ست تی لوک من ۲

 رک یک ا تھے تے سا کسر ےن مع ۱ ۱

 بر تم ی يا تگ زد 7 Ji سرر ل اتاپ ۱

 اند یزید سرب تم "0*0 رس جیب



 چ کک تن دی دب حماس بوس ہی. رس

 گی
 2 ال بن کک ےگ سک فش نن رب ےس ترس سيد زا دست کسب

الاب نشریات کزن دیر | سگ سيب ہلا ا
 وبا مشق ساات ت

ن ات لاس ےک کارا لنا باص ےس ئور یتروا ےن ییا ہرے ل دا
 ٦ هرم انک ا

 سلب اےک ہہ تل سا تک اد جگر تبارک اس یکایک
 هرو ا ۳ 7 ۳ ۲ 1 ہ1 گم نٹ

 البا سار ےہ ید دادا پب سس بک بی ۔ات)ںیہنت ہوبنک سرہ ضر ت ہال ی
 7 ن زا

 رم
7 

 ۔ے اکا ہر ےس تری وی ییا سپر ہا ےس قن ما ترام

 ۱ فال شبا ما ےئ یش ترم 7 6 2

 نال یکن فن ےس لجن سد ییہ لا کف شنرک فرم فیس یاد انکو الجا
 ست رک و .ےئ 77 لاکر ربا تم ال انہو لا 1 راو رار ےک ادوار

 SE و بصیر ی رکے اک
 ناز اس قا دانت ببر سم یک حیوان تویتر

 هم تا ےس ام )اےس خود یک اتوار لر یک درک کر

 دکب راس تو ارش تاب يا سا امار

 ایا هد لمس چت بری ارش جدي رج

 ای اتسکر/4 ج تروم ی الت لان یک وردا ۱

 تن 7 ر نر اا ت2 اس تیر

اس ےس شرب ارایش هسکه بس عزرا یدو
 ےہ كس رے ردا ےس 

 ۳ ا ها

ےس ابار رق یک اد ترس
 بشر 1 فک یا 

 9 3 رپ : م 2

 س فرات کس تم کن ات اسب دخل کی ات. اسے

 -:إاہتئلاومےس تر 7

 !-یتگکٹس
 یے دام ےہ نزژوس

 و

 نالی رب

 2 ار

 دلا یر بوک
۱ 

۱ ّ 
 ت م م ۳ ۰

۳ 7 
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 يج ره روسای ارس



 ۱ اگ

 ار ترص ۱ VAP ناس نا
 رگ اف کرامت بم دز ته ےک فل ماوس 4 72 ر 0 1 روز تر سا ےک یک سکس بکس دپ اات یک ۲ را ل ۱ مار ید ا د ازال کن ات تن ۳ ی سک 1 / /
 تر لاک دشت ترتيب ےک ہا الکسا ایل سن اک رہا عدل شر ۷ زر کل کیا تسکین 7 ا راز | ناسا تسب او

 ۱ ۱ را بسر ہل یکی یی لک ےن سینگ ساس رے رر زن وڈ مس اڑ ابی راي سبب رکے تاد طب راس ںیہن ےک نا
 7 یں س تير دلم تیر اتو تنم اتو سما ی تعا 3 کبک کت ساک USS سد الا هر ترس ے بو ا ےک راس. بی کم عرف یگ لا و تست هر يك شکر بے یکتا تردا کسر درا ا و لا یب

 گی تسلط یواش تو ےس ا ےس ار اص قا شا ےن کک س زشت یل ما اھت ازل ا ۱ یی تر سالہ اس ٹو نوش زا ترک تر کم ارم گرہ شیراز کرفیو کلم رد
 5 ٠ دنا سینا از هر یر سم را هیت اکسل رٹ پٹ ےہ کک اف یبا تل رک راک سا ےک الع ںیم ککے سادا بکس شر اوناکی ارقا ردد ا ایا ےس تاک اں سرا هاو سد کا ایفا سس ی رب تنص سس کس اڈہ اش نام تراس ر ارور کس سر آور ناجا ےس لایک ساروا ٹینا اما ےک انا لک لب ردوا کیا
 کہو ست زم ےس ما لاک را ر رم رم سو الل اترا ےس ندا شے گت ایام تل اراده یاب ایت ٹک ۱
۱ ٍ 

 : 5 1 ۱ 1 ساس عن رگ بب ںی: تم یگ بزم طور او

 وا
ir 



 ل تر MAY ۰٦ نامے ںی

 1 77 سوال اگ ہم اس سا ذس ر تی 7 و تی رو

 رس ات ملا گہ ماں بک نواح شبا اس ےک ںی

 هی
 وه لاو a e و مالا س /۔ روا آب اعلان شواو ہللا او م

 7 ےس ےئ ےن رے اہٰلمافارانآرپ اوج تالاع علا ۔ کہو دہ لےے لم سین رسا اتوار شلع تیز

 2گ ترص تو یز شر تو هل تر بح ادل لا بدع ات و ۾ و بسم

 2ا خس ب صنایع اعام بر ےک لز نا ا دز يه ٹل یی شو لحن مس سل

 زد تی بک او یون ی رسا حس بشم هلعلا و گر تر تل سکس

 تست فک یا ےئار کک 2 ۔ےہ رے رفت رتو یس رر کت ساس لات سی

 1 لباس

 گا سا ادا یاب و لم تربت کا یک ےک سا

 شب یوم ےہ ترک مالی یا اسب یو و بابت

 11 تک سی ئ2 کم عش ورماں ال لاس تیمم ام رش ما وک کش یک یوکے

نت یے سات اس ےس سی کے رک ها 4
 3 گم رر اد لتا نہر الع کوا ےس اح ایک دا

 راحت تر بصرواح کی تار نر رن اتار 7 2

 لب موم شو بهت تان رس ںی تورصا 7 ولو / ل هتسرم
UU ۷ : 

 تم
5 

 2 ي ات سعد ار - ییا مان تصر تنم نر نیک ےک تام ند تساوت ۱

 ا یک دک رایی کک اش کا کد

 اکے نلر کند دوا رکےت ام - ناری فراه نل ابد نا بھر لیلاب

 ترا مح زت سش یر تا تی و ت مسا

 لتا 2 يک اد ات تے یی اه یه مرا باس ترص دد زن ا
۶ 

 شا
 ا ر ی مقر رم تریو او ہراعاااو نا سرم یم سا ارب سی لای رسولو رراعلارار ۔یر لا سرامماح

 2 ےک لاش سس ےس ےس رش رر کرو

 انیس نج تا تگ سم طور تیتر

 ےل للا وا مای تا اتد دکور تایل باءتمابع

 ر سس انا ںیہ بانی تالا ےک و

 ٠ سس مع رب شاٹ تہب مک موشک ع سا سر



 ی ۴

 و e نیس
 ےک یخی انس بسر یا زا سام رد رز ل دیک 2 ۷

 رز
 ی 7

 ۔ں یک وہ لات درک ایی 7

 7 ۔ مولع | ولت مچشم ال وسیر نیسالا ىن ثحب ید سلاوع ۳
 ۱ تک و باتکلا هلو مچیکزیو ۀ تيرا 1

 اف سلم تي نان را تیزر لب ناسا کیک ا اف یک کوک. ویت ۰ بار ی کو
 ۔ںورکرم سطل ها "سیال الا نام متال تب«
 هل بد تلہ ہنر وہا لیگ پک 4

 زر یب اي ام ڈا وان لسان ورک لم اک یک
 هوس موی ببرم پد باد لان طر زہ ےک اتر ہر کدو ا اڑ فورا اد ايد یا
 یر تامل يک ہاوس اکسس تب اک سام با
 ۱ ۱ بد تلف جا

 ے بن کری لے سیرت تاج يا ناب
 تی تم اشا باس یکسر یل ناپ مک سا فاسآر ا اپ

 . در ےل 0
 ۔ہئارراررا ےس هاشم اب اکی اوم سان يورخ رک ا لس وان را۶ :
 بزم دغم یز رسب م افا -: تر فسا - :

 ار ےس بتعاطل سرداب ابا تلی اڑ یکم ۱
 ' ےس سمت اثار لس اکی قا ناھ وشام یز تز
 ها رام تو تب و مد یاب لاش رم تعمیر ےگ در دو
 را ی سکس ماگ لاکر یاد تک
 ہک خا بما مپ زمانی سل ۰ ندا کے ہل نت تاک انب تر لس کس

۳ 

۱ 
۱ 

٤ 
۱ 
۱ 

۱ 
1 

UO ای( NN 



 ام ترس - ۱ ا

 ات 4 سا تیز تست رل ا ےل تی ورو ؛ ےپاگت الوروک طرد 7

 1 اکے کر ناس ڈاک غل اٹلی ۷ تر ب دولت ریل ار پک شمار روا یب 2

 سیل ان تو ستاد یکے ہ اکا اڑا ںی ا ےس ۔ےئہ TA AIA نیا

 2 لاو یاس ان رس یم رب نزاز/ل گیبی 7ل ایما یار کس ا ےس فرخ یک ات سس رال

 ۔ںہ کب ا فو تل اسے تم(. بسا لباض یہ ناخ
 2 اکا لئ ےس ہو جار بروز ےس یہ ازات ںی تس ا ناسنارج ۽ ےس ایکٹ الو ینو با

 و یوم ESILE -دییپا
 ۳" مناسب لو اش قصه کت ما ياد داتا اتمی. بس

 ہہ ہت الم اسی ا آق رات ہہی توا یر لس - ماند TSA یال
 یا باک اد یر ایر بشر چت شمار دات عت یت یک لایا ت ہہی یک اا  ٭
 ۔ےا 2 سنا درد کو ےہ لا ےہ کرو کیپ دغ نخ او بسال

 طب تب جی اک ےن الو توت ها سس ار کس ام
f dry ts.گویی سج مه  

8 
) 

1 
ri 

f 
 اے 3 انک امی ایوب لاش سال ی واراد ذی اصاِماى رافاں تر پچ

 سی شک سگ :
 ر ےس یک PA لو تو ھا سو ںینھسا اورد دوا لٹ

 یا لا ات اد باص تاب یخ را ر تاو ا تیم فرح

 ۳ رد کدو ایم یا ۔ ےیل. یہی E ت یه يک تر اردا

 وب علصا۔ےہ ی زارو یراتک لی HO ہد یتبضارد توام هم تا کل اگل د سا سد دم

 ہل ےہ رے رم پت سو تو وا۔ سر طه هزار و ست ےس اا کس سس ما زرا دو

9 ۱ 
 7 تب ےک ےس لز یاو ۶ شدا راف تن سم بل ارس ددی

 لب در نوک شرط 1 ۳

 لب 7 رواتب کک ل زا رام یلص کیتھولک
 تپ ےہ. تر ےک ALT یس تی سک



 گی رو تر A نایب ںی ارا

 لاح سے رد اور ےس ار کس هک کیت لین میم اتت اے تنسو ترش رت ار لایک تط کی 7

 کار رم کر روبل اب رد یاسا یکی انی لوتس یال اہ ڈو یصیکرکں یم س یکے شر يکي ۷
 هر شر( اول نسا یک رس تردد را یز تال سارک ی سکس بیتا کد ےک وا یک تر ا 0

 7 ےن ایی ید انے تو ام تپ رک میز کب ا ی و ۔ںار

 سندی راس تناسل رہا ںودا ا شے لا ا ور ےس ایا ر اردت ی ل رم تستی |
 ۔یددکارپ پا یدازآد ترم 7
 ےہ لا 7 تر ہی ےک سا تے ا ا تم ۔ سنیے دو یک ںیہن ںیم لی کپ همدم یک از ۷

 ۱ ےک ےک اد تن شر بح ترمیم سکس 7

 رک وز بید کا کرک لو رب رس یہ له 2 ےک
 ا رپ 7

 . کیسه ےہ لت س کد ! ےک کتا حاد لب ایی ام
 1 اي ینہ شو ڈیٹ ںیم دد کک سا 74 OL تس یار اشناماعلم تیک ۱ ۳

 0 وو 027 رم نوید کٹی لیلی لری :×'

 4 iN رکی را کسی ںی ناس اپ کس کر ات کی شو جشن 7 079 0 انکا

 ۱ وب کیک ذکی

 اک رت الامر ی ربا 007 رت مس حنا ند لس ۱

 بد ساب
 و سا روا ےس رک تم رم رانی

 اس نا نیا کن ردا لیلا + ترا ساس ملل مهسا 27 اکی یف کلر تیام

 2 کا هک لد اح کت الا ےک ںیم لری تیار دا ےک ہے مر زن ایل کت شان ستار
 یاب اہزکی نت اف تم هک ها کسے رض بست کا ڈا لب بہو ۱

 سس ترزع غیا ںیم 70210 ۱ قسم کی اور واد ۱

 سه راد تیک ا ٹر ںی مے نام محب یس تا ایک ےک رکن

 تم ترانس ورا هی کس سد گير تا ر ۱

 روا ےس رگ لم نفری خس آب رہ رہ تما ےس ںزایلا ںلرڑر ڑرکں یی ب وچنار دا ی ایل اش الخ وم ۱

 هرس ںیم کرہ کک هر ۱
 ۔ےاڑزخالا 7 ارور اللوح الر لس ےس اند تب 73 ۱



 لرد ترفح ۱ ۳۸۸ ۱ ` ناهسشم

 ہوس ےس قرات لاک ادال ر نوا دت نو اہ ا نک
 ۱ لر EDL LD زہ رپ

 تراش انا اس کسر ایا علوی

 رک اد ر اپا فمن نت ياد ته سد ناب
 لهستان تب ہر گم یدک روات الر عنہا ںی

 کتا دی الات ےگ ںی رپ بت تحاح کب
 : ۰ نرگس کت که آخ سیلک ےک

 تو رک یگ جک فدا کت مح از ےگ ران اد یم برصو ند لیوا سم

 ۱ نرخ مت یا ککں رک کیا کمر بم 2

 ملي مار یر تام وار
 ےس گے نشر بام

 ےہ وم ا
 کو یل ت رخ وو لے ا الناس یگ تاک نر نواز

 لوک مک اما شرود الس لنا لیت ا ۱

 ۱ ۱ ۱ لا

 ۱ هک ں سدیم
 کک رک ا تا یکم ار سرش لنوو لس ترآ اصل

 ہہ و  م ام هم کٹ ےس لس لک کس

 ات الا مرد لر سلف ناف بسر رم روا وس یز ترا »ِ

 رک یادی ۱

 : تیعمام تسویه ا ترس مپ بس ات را تیرماه ۱

 لی گلف کسب تر نامدار رکود تر ا سوا هوا سس

 ۳ ی هو رس یی رس رہ رر و 7

 ۱ ام تالاع کک اروا ےس جدا الم ےس ےک راس ےک ناتسسیر خم ںیہ مس 2

 ۱ دا ےک سا ےہ لباس فش ات قاسم ارث ےس

 ھی لاک لس وور پ تفکر تعا کل اف ت امرا توام زا هی
 ها یک جت تی رم صدد کاکی اک کتب



 ۶ر ترمک ۱ می نامان

 7 ناب ام رول تائب ا لام تح وش سری مدان یب ار کنی

 ےہ اذا نار; 2 سارا عابر ترا نو لی

 حس ای سام زی ںی تسا ی تیبا

 ۱ ڈر نت ہہ

 هام ےس لو ۔ ارات و دواک داد ےہ ای تس تلف ےس ال دعای سام ۱

 دہ سس بک رولر یا قرار« ای زود ما یار

 ر نک ےل گآ ترکی تنیس او کسر ارگ تک تاس تای رو ۳
 تضاد نکس نا اک رپ )مت یتیم لرگر 6 ت7 رک لاو گان

 بر نانسی رب حامل فرصا نیک کا رک بیسیم

 ۶ با 4 ےس دا ےک سالار را ڈٹ تین رکت حا کس ہہ

 لوکس رض الا 7 ۸ موم ات قم دس ین ید قم سد یر ما قیس سی

 بع مستقر ميس نر سک کاروان سیا ےہ اھ ام گو ا

 قد ا
 از آے با )رو ریلی ی تماما رب ناشر لیلا یا رھ

 ۱ میل لمس یا لی ارب تدر جاوا تی ناش یہا كرولا بیای یس تسرب
 ۱ پیرا پت حک سرم تل لک تی لب قلب

 دال لار 1 ہر لام تي ايد ات تار راس یراسدر نا کا ےس هستن بی ۱

 لز هرس اک سرر دغ نکا لنا

 في کاک داتا کل فلت سن الي ےک

 کے سر سد کنار واتس تب عز ںینٹلا لس ںی کا فرا رجب یک اکر 1

 ندیم مار گو ےس تو بع سا را 2 ۱

 ملت ی داد ےس رد جی ۱

 00 اتم سر ام تراس تیک رام لدا پا ۱

 اش ناب ی داف تتم تیٰنیرب هی روا ېر لزا یتا تاب سلال ۷۹ لہ تالان یتیم ه 7

 پک وک ےہ ال ۔ںئےئآ کرک ت امر ترس .ی غلامی نو تن ہر ےک وو ا
 ےہ لوس e هم ات بصي و

 ]0 گوش اچنا بیس تاپ ترا وزن وک ادا ےھت ارس پک رات سید راب لد “راے تیر لورم 1
۱ ۱ 

0 

1 

 تو ی ا ی یک ی ےب جج



 .E وو gS N و کل س ̀ 03 یھب ےن E یہ گر کیم ام و

 یت دن 04 نالت ںی
 ترک e ےہ لاصو هے راراپ ثیخشسا كرب قاب قیحایم م تاس کک

 2 | ںی ل رش توپ آر بس ےیل پرن ااا ون تکا ترطلاب اھ ےک سارا سیر و

 ۱ 221 رکے ںی وادار نک نیت کر 7 تب پت زین

 ۱ شان دار دنکے رن ہال کاش ۳ شان هاشسلازا فانی

 ۱ 9 ماسال هو محل کس اپ يک ات

 : ےک ۔ںیہیکسار لر تن رب ب کیک ت

 ۰. لس لاک ےب اتیا بو یل ابتا داپ وم تنبو تیت توا 2 1
 گے سس ارم کر 0

 شو رر یر لٹا دم تح

 ِ دو سی ا ا بسا ید یس ںیم شر روت لایک اسلا ےس ےس بسا تناسل

 لس سپر سيب وا اتاپ ا برا ھر تنم یت زر رح
res, 2 

 1 امی ںیم ا لا ان فر مند تیامش کت مسا نو تی ےس ترور توال ں رھا ں را ال لورا ەد

 "0 کرا با . تم تاپ ی ای تکست هو تس یو

 ر ااو دریک تک سم نکی 2ر ےک کیپ ملکی ؤڈی تک رم تارو

 1 ڪڪ A4 414 0 2 0ص 0 ا ڈس ےک متر

 ٦ ۱ لمس نفسی لا دت زر ز7

 و رقم کس لگ اکا کہ شب ےہ یو زکر IT را تہ هد ادعا اسال ر رک راو

 تفت تیر ےس لب يک شه تر تر از بک رد ها

 ا انا لا اطاشں ابا یم ی اسم مدرک کا س تو منا

 ۳ اردا نگار یر وجه وي سا ید راو راس برق

 و ےب یا کک نس نا ساکت زہ درک ام یے ےک ئا ادر چدر اک یا کہ کراس
  ENNاکبر تس يا یس تا صا اکو اہک اے 2" ۱ٰ

 لیری 2 ءاو یک شرف تاریک ا

 بنا 7۰ اچ طس ازم ؛ ااھکے یک ےن ٹر ہد فیل آے کر اک اج طر ۰ ترا کس زاد

 سا ان مقر اخر لاک بن لسی اتال اشو لو 1-2 امور ان زر امد ءاز ون

 1 نشیب انار راز اس ترقد ےک اک ایک ایپ ت تس ید ں اہ ےل لڑ اکر لیلا ی تح شو سا ہنر

 ی ۹

2 

 تب ی

۰ 



 و ےک کرے ا

 ۶ر تیز ۱ 2 نامے یا

 2-0 ربا ھے زر ره اما حس یھب نام رله :

 ۱ تن کک ری LLG اد سال ر/ےارت ےہ ںی یتا و رضا ییہ ار هر ١

 0ر ہر رھا ےن رھے نک کلیات رو بلو نمی تس انا IIIA داس ا
f ۷مام ےس اک ار ادا ام  

 ا

 تار تیبا ی کت کت عید قاب هات بسا روم شنل رم

 راکت بت لزع اب شور چم يا تی لا اى یان رات تضا یز

 ۱ << یت 9ص۰ ۳

 بس درب باری تص الددو تیبا گه ابا ترک 4 سس هک اسلا ساک .

 تازہ ام نانا گی بم ہں رس ٹی ناسا لات

 رابعا ت سر ذیل ثٹسإ لڑی عر را را ت تج ۳ 1

 ی اروا لالغتساو سر را رخ لس EES رر ار ل اڑ بک کو یر تح 1

 نی سو زارا سوم تتر روا ےک ےک طب تردا عرب رسد اد ما اس

 نجات د اک کیه یا اک طب ھر

 لاو )02202 اہم ےک ست دہرا کرت حا پد ید اراک دف تو » ت

 ا ام 4 یا تسرح اکا کل وم ےک ی کاما بيت اوتي اس تراز اتوا ات

 : سان یبا تدار لج ی پتے یس

 ٤ نو مورخ یاں زاپاس ر ورو شا Kas رک یہ تذ رح ی کت یل رر یک زئاکلس تات أ

 روا نیٹ نایک یب ببحر این ماشہ ایکس یک واچ کام سا 7 نوا

 رک امن سا رک ما ات کس مو را کسا رکے کام

IE E ا وک ٠ Spد تال نال لابا اھت کند ہک  

 ۔ےئ سر پیار رات ں رہ اڑے تسل ۶ ےھت نام نا

 "مارا رکےن تی توقیر د ٹا فار کس پت هستن تان ےل پکن ادد یا

 في ی تي کت ا

 خوں اس پر یر نا اےک لتا یک او و

il 
/ 

EEE EEE ۱ 4 72 
fرگ وا ست تیم دو] یک یب ےساب حو لنگ تاج ت رہی یم ےرا سای رات اگر مقدار تبحب کج یی ات دش ںیم لو ما  
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 ا



 | “رم تر سہ ۱ r o ا

 2 زهر ۲س سا یاس ی کمک

 ۱ تندیس

 ۱ . ۔لئسنک ڑ 7 رن لم کت اداضروا کس ےلس لک اپ کش ت املی با

 يا گو شکست بنات سم اب ےس وار نا بح 2م 1

 ۱ | کیم بس لمسی انا تقیپد ںیم نانا تاج لانا ل ا

 : لی نوت بیس دارا کس اه واشر سای ایک ورم
 1 رخ جر

 1 ۱ ار تر

 ا ڈس و یر 5 ۹ب

 2 یک کی رد صدا فرخ وا ہما کے ریت ش ڈار اح یم تینا ےک ہا اطڑوا 4

Lalی کی سکے فجر و فی رد یو لدانم ا کرم  

 1 ت نرده سیا نارد یاد تیام هل بت یم

 HA ہار ت دال در ا ر ات ور لذا رکے ڈا تاپ فیس ضد اد کم

 ٦ کس سلف يا e ار تراش اش رانا ینا ےل 7 الداتا

 < کتار ست کس امام سادا ا ےہ اڈہ تارک زا کنت یل یکم تک گا

 الدرن بس الرام پد گی گم و ا ترک ا 7

 کی اب کں یب رسا تو 0 اب ےک سس لزا وا اغا خاصا )شاہی کر مع
 7 لر عزت. تا رکاپ قر کس نر باس لایه ۱

 هی سس تل شش یش ضمیر اه ناس
 ۱ مست اف ار تحت سی تال شاداب اف کی الن اندا یی ور

 ,ek / لا اس ی بو تشر یاب اک بیر چوگز کیت فاش موم

 7 ماا روات ےک رواےھت نلرگ ہک ے لاکا یا ےبا "لم تنعرکے تاب یک اا

 ۶ ترا لاش نار روا کا زیمنس بیک ا اض یک !لصتادد ..ھت
 کے بسم قفس لاک هنگ فن. اوا لہ تہ خر ۱

 چ |
 ۳ ۳ شر اس ا روت دی مر رحم

 ۳۹۹ 1 رونی تا بز کام تہ گیتی 2ے ی شف ںراصا



۳ ۱ : : 
 لر تر 6۳ 0 نٹ ا

 ساب لب لا کسب اوز لوک راو تذ نا ااا قادوا سش

 ل یی ماسک رخ نصرت ا یم نر یو او روا 2 نایاب دب ىرسد یا نابود ےک و

 ی رکن کم ماعلا |

 تباہ نر ل تک یت یم رس وار ایک ورم ابیات E تے 1

 لای هایی تا )رک ا یر تڈ کت سال تي ترس تيم تماس وا ا
 تلور بک ےس ما قیس یس یس پے از کئ ا نا تے تپ ےن رد کس یہی کیم 0

 نزار لسی E تضر جسارت بن ما

 ےس میڈ یکل ادیب ورد صافی ایہ کیتا ا ےس رش دوا انا یہا ی دف سم

 تب مت زهر دنر سررت کاک اردا نم زا تن کنن ات ۱

 کر
 مس سر سا کیر یاب ۳ ٹر تلخی زرد ای را )ےس بسرد ےس یکے تر تیبا چک کر سرما ۳ 0

 سیر تال ا لس اس ےک ہل یاد داں مک اسد ںی کرا اس سرا از

 2 تازہ وم شا ردا ماد نک ا بان مکس دیک 1

 ےہ کس ول هد ي شش تميز یاد

 لر نسل ی لاو دفد ۳ ےس چ زای لاد پای 2 نیر اما از نالا تنا تاک میلا

 رگ اورکت اب ےہ س ا تم رس ہر اد - ےل ٹین کم کل رب حا سا جی اوروا اک اسامي

 اک نال ۱ Ge کن رلاو ےس آہ ےک ترم ا ی دلی ٣ت اد یاد ےس لوط سا تپ شر لو یدال لپ نس لو ررا اڑان 7

 یتا پا ااا خانے اش روس در شا ۱
 ےس سس یاسر اد ند تر رر نانا عا ی یکایک

 رد سا بی تی یاس کت یس اف ۸ تزحررالبےک سرا رام تلخ یک تین بہ
 E 7 یر را مرگ :

 گو ےس ہار ینا بسا رک ےس سوز لوڈ لا تایم شا ۱

 ؛ ےک اے نار کت تملا  ز دو رت دشورا ام هواسروا تل بس ا ورا , شب لمس الا م تین سا

 4 ارس سو ی دا را سو رکی لے ینہ ات نام کڑی سج ات لوقم ناز لوٹے رات ہک ۳

 ءا امرا پار ردا ید یب اداس کس شاہی ےس اھم روا سس رپ ی کک رک إس یا ۳
 هلو رم بر بک تر ار کک رکن لاو ےگ انکل تزدذد به اک اما ی ہا اا
 E ےک“ و ہریگوا ید کت تہ بم 7008-6
1 

۱0 

 هس ہے یخ

rE 

 سو حر تماس

۱ 
۱ 

۱ 



 نرم تز 4r نایاسے سرب ںی

 .هت سره هراز ےس خرماپما

 فضا نیو وت یر / و
 رو

 سرای

 نتا 77 و ہک کی ارد جالعاپ شریک تو

 0ک کر رکے ڈی چپ ےس ےس LADIES ےک زر DL اا ہیرا

 2710 2۶ ام | نا اڑ اگے ا که ساز سہ شوتدا ےک قد بات
 1 گپ آه کت شو ترم ےک تجزیے ا ورم رز بس

 هو سد سري ےک ںیلافا کا سر ناف یا ےس اک اھ اروا عالم
 ۱ 7000م ےک اوو فنا یدال را نی ترن کپ آت لب ترام یکں تام ٹیگ

 سم رپ ارم ,OE گه را
 ۲ هر تی جدا رار آپ پاک اب لا ا

 E DLL رک راقد نم تا کا ناسا

 و اھل علل زدن وکر کتا اسرار سیا او ار یس

 ٤ ٦ ےک بسوں گیم يزد کت ا ےس رد ےس رد کال

 ٢١ ۱ بوي با
 ی / )تینا ہے 1 اڑے رح ےب امس فر ےس ی اڑ لک رم کلام تم اس

 رب ہک ںی سا ر تدار ت ال تاک ےس یلدا ہد تن شل هستم راي اا

 بن تیبا ےس ہو تیز »لس کد

 ٦ 1 دیس لئ راستا سورن ت یب ذرت شید مک سا واجب رفح

 امن کسب شم یر يا دکن ایر نکی کے داد عطر سل سیب لوتس

 گن اما تنے 777ھ ات سو اس ےک شا 0 سرد .یتڑرصف تے شار آر ےس کام

 ا کش اس ال یش اا کو یک اما تار ادارے ام

 ۱ يک ےس یو

 ۳ مو تے تر رر وب

 7 ریا اا ااا



 یر تع مھ نرس ےن

 7 دی ی+ نموا پ ناف ریہ انہ کپ ا درا 4

1 

 ےہ ےس نیتی 5
 کم اتصح مس نا را لاع نرود ۷

 ا ےس ےس لا ھر حرب رضا کس وک کان اروا 7

 دن نکس ھ2 تف ت لاغر تاون کیس تم از ی تین ۱
 لوس اف ت شاد در ئیللا نل یکدم تب ترنم ار تا رلع یار تار یر لو ی
 ھے آوے رکے سب سا ہو تام رہ اتمی بہ اا یا ر۸ت سس بستر تا ا

 7 نر لا خرد لس. ےس (یوتس زا مرا سس سگ ںی سارا سنا شرک دوت ا ٍِ

 ۔ھت کرا

 ے ہارڈ ےل او شلای رم
 اہ ڈ4 sest اک ای تر یراب نمد

 .u (بیملشو رک

oprمواد کس ےن ےہ ضم سا دن تی ںیم ٭ ر  

 ۔ےئامی ریہ نو نان

 یس نقاله یتا انی بی لای ی سس بيان اراک تا اھل تط
 کن الا فرات لان کسے رہ نا ترا بلا یز مار توپ

 راز ازاد ت اچ زرا کہ رشاد نا تیادا سس لر اب تن
 یار راک تم ایک کز اف یک یر اسکن کنم تا
 ها کس بوتل ا ار عام کروا اھت لاگ یک بم:

 لا ار ررر یکے لم سا ۔ اش اور یک بسر قبر سنا ۱

 هتل نا موکت بن هستم مکس را و
 یر نادا ورک یر تند قو ھر یے اکے ا 0 وا شرم کس او

jhتالاش بوت اساسي " 
 ےئر ناتو ےل ےس ںیہن یادوں فا پي که رات کا ۱

 اک یک سکه سارا ےک مر کس وڈ
 پف نب ب زخم ا۶22 کا سیاهی. r يا

 تک ضیا ا



 ی
 تنسق

 ا ا رر

 ما اب ۰ نایب

 ۱ را I ےس سس ریل

 ۰ و یونی لیا طی سکس القلب
 2 لل ب اوتر ال اط س تل ےت شر یھ ےس سارے آسا

 تحس س ارگ: رز شک کد AONE ابا ب

 ےہ N ےسوا اجا ا چر کب بحر ایر ایک ینا امی الم

 سس ار ےک رکو سد روا مسکو «ی روس تم کوک سار ا زا نام

 را اھ بک ر نا ار اه 2 اسر ۳

 : ترابا یا دن یر

 ۱ تک قنادر وا ےہ ددد طب ۔ںہا رگ ںی وسترن

 2 تیل سلیم ی اہک الو رخت .Eli ےگ

 تی ادیان وس دلار ی کنز کسان
 نیا کرب ت سیر یں وداد کرکے کیم ین رکیپس
 تنیس ای تام ی کر سدد ب بحرا اپ ارد وشابات ال کک اپن نذار

 2 زار م تسر تی یر ھ7 21 وسترن یر 4

 7 ا ےک ےس ند ےس 7 سرم سالی الرو فو رت ورگ

 ہک یت اح درگ یا ھا ورا یا ےس ییداز بسا لوک مزدا

 ای ھم یہ ےیل ایا اتا دیس سنوار اکی کوا س ںی
 ۱ هرس a ار تم تست مکس

 ےک سیہ د کک تال اھ زار تل ےننپا سک فرت ب اے نیو

 ۱ کم ا سرا ہ رو دا اک کپ لا یت ار کن را

 7022-۸ ودر دا ایک زس ےن ےنپا لک ےن ر

 ےس اد ئل ےک اگیکس ا یش اذارم تیزحسکں رہی ۔ اگر ره خیس ی شاد

 سل ںی گره گن اى ساب یر ۔ ںی فوم

 بارٹس هم یا ا اف ےس تور سا ےک الوم اھو رستے تہب روا برا ےرڈر وا

 رب ورک دو به پاک ہویا سا اک یا رد کل راس

 چرا بس در سکسی بل بک کس داشرا سا

 2 تیز تیز کت سا ستار اں ہلرزت انوار ا و

 هه



 قع زر ۱ مم0 ےہ ناراصس ںیم |
 ۱ یر دا يا الت گار وا لاک ا 7

 وارسم ےس ں رکے سزا یکی کں دار ےی سلب ا الام ںی برکف انا اکس ادل سم ےس یف زرا بلے سیف بارد
 ےسراسا کی دریا زیر اسید سیو که
 لری )رکے نام ادرک تسلیم رم سا ہک ا

 ily ےس ےک ریست سی ہرالع ےک تراس اما تامر ر ےس لا ےک تاکید ایم مس
 تراز یس یگ ہہ یاس منور دے ال سس ری رش تیک یارو بش ۱

 و ۳۰ ےس امار جسد یس کس ی الا ام ک ار اک السی کم رم ح)ط گں لب سرد اسید
 ٠ س لح ہہ آت اس کی را سزا اں وم ےس سالک رم انس ناس دام ٹرک سم اا
 سو یا تم 4 ےل ےک کر ساحر رک ارکت املا ها ہک رل تام را
 روا بج اما نفس سس یار ار ایک الو تر نا

E ۳4 کس ار باجہ یوکس یک س وف پرس یر  

Jy. 7ےن رکے ےس اطار با کت دے عام متن ال ی  .تبسا رب قرن ہں اع اکی درد  
 لا ےئارڈ ارم رسا در اب ترک ہن کک سگ و یو ےس ںیہ ماتم عرس ارات از حس ریو از ہار ارم ےس ا
 زر کس رخ حسی درد ےس سما پس سي یہا ناس کس داعش تی افک هم اورایک رک آے کاپ
 ۔ایلز هرم کسب مرض ییا سارد ےس را د ہیرا ےک کک شرا

 اراک تل روا رپ سا عرطسا ںیم ہراس ی اوہ ےک ںی لسی لام ار ڈیل یا سا 2۵ ۱ ۱
 سا عذر رک ےس ںیہن لام ےس نر اه کرک ھا یا لک آ۔ رہے لپ طابا مکتب یو لاا |
 .Sek تر اد يک هانا شی کتیا ھی عی اکے ںی IIL کرکے ۱
 تیار اط) یب ال تعا یک اک ےس سیرت اس لو ورود یل ہا ٹرمز۔ اطا یَا رام رد ےس ینا ٰ
 گرا ا تب سی 5 پںم ی سس تا 8 ۱

LAبار ی یک اطا بی سیا سارک ۳ ریا ےس یک اکو تل ےس اسا تما  
 ' ےب رر ایا ر یارک انسا یک ٹا ۱

 ںی ےک کک توس ادم با ترازو شیک تیک گال تر میس و تن |
 ںی لاس ارم نم هاشم هردو کا کے درک ولا و غا ات رو تدوین رسا پک ھر
 ل را ردا-نیتیسو ا فا ص حس امل تاں و 4 ILE ےس م مکس سیاسی
 بلیت یی

UO ای( NY 



 TO TT و شش جی جب دم در و وس

 | + تن 4^ نایاس ےس

 ۳ E 70 0 ےس ار ہت رر ب

 پیکار سا ارس

 اس للا اس ماد تے کرک ےس رز یک الا ار پس یکی لیک تس ساک رک

 رشا“ iE سم مات زا ساک جالب کس لند نا نا یر یدال متسیدغ ہوا

 3 ےس سش سس رش یکی ور هستی

 1 یے سر کیپ مر زرهی ا کال و بس علا۔ پراید سل ںیہ دات حا ام یل

 1 084 ا لب یک ین از

 7 بش تفاءا لت اس )یر اترتی رو که رک حب بس امد ےک للا ت 2 مح

 ٦ ۱ ۲ رله تست بل ره دريا رگ بن

 ۱ بیستم ںی کیئے کر روي لا تیم دا

 1 2 ونک
 نب اک ےس ناروا نر ااا ال ےس سا کو رح

 اا ادا ےہ ےہ یم تع کا اڑا کف الا گری. تستر رکا 94 ئی فرعا ما

 کت لوس لر لا 2 زط یز کک ویک کد ےس ایا ےک نا یر: اد اھم کیری الل

 2 ای سا ا روا نر لا یاس, ای ۔ںیہ کل ےگ اڑ | نه رت مس لر ات شازہیس سارںو ارواح

 با تن ںی لے لا تن ںی ساک دوبی ےس رر ساز 7 ۳7 ار نو

 ن ا دور راپ اکا سا کرکے ہت تا ائ تک یب ازد ےس توک ارپ لانا ےس

 هات ع طلا کر ر ےس ترش س)ےس تا اتوا ثعاشا توس لس نو ساسی موم

 رس نل سال رقت یار ہد رو تم سوا س اروا کرکے یر را | سس ر۶۳ تیس لا 2 لک

 کھا ی 0 7 نسب یکت سد لس اما درهم یار 7 سیب ستار

 1 سگ اپ ساناز تدارک شا
 ! ےس ام( بسص دم ےسا ےس غز سنو

 زر 0 | کس ں رار ےس ران کیک

 ۳9و 27 ۳ 7 رت اص کہ ع 2 / مر م تم

د توس بسا نئ سار تباسا لان
 1 و A انکاری ی

 1 داپ یوق نا تسسا سا 2 تی ےس ل I يک ملقا لوک کای اور وا تبع



 لر ن ترنم ےک ۱ نامے ںیہ |
 يا یر تا یہ مات اد یہ صفا یاد ین یر کر نما ےن وا یو تب صاصم اساس سے ا ۲
 ۱ بیک 0
 رنو تانا ےک ترا رام رس نر کت رویش یں ا بح اگلی تی سا رک. ںی لورا سیف سا کک سی ںی سرخ ساکت امر یہی از ےس نچ تانک ى ی رو ۲ 9 تیپ تیا کت اس شير ی وس ا یہ کسا تکه ریس رقم ۳
 ۔ے یاو کپ آتنا باش" کتاب باا تام تک تی اإ

 برکناری قریب میت ٠ اویس
 ںیم ە؛ ۵ رسا "مرد تسر مل تار اہ کرلی کس ا تط رسد دا ساب سد ترک کر رکن وم سید ۱
 لنز بم لا متر بحاس نسل کا تی جوک از ےک نیر سرر مم ناس کد واعلاراد 7 ٤
 لول. سرچ رج سي بیل ہری نیروا شاد تی مارا ہکس نوش ےس پس فک 1

LLLتام ںی رپ نایک از عرق تتلو تک ر یک کک سا ےک اسد سا کس  
 تنبل ارا اراک یر کت اساسا طس اھ را تیام لی :
 لات ترس لیک ےک لی سلم

 سم ایل رتی اتلس سا رام وف لم رده سا *
 اد اش تر اں یل الرداد ںارعرروا ںواٹکی ین سس
 کب يکي اڑچٗرکت ید ےس تس آتا قسمت تای

 ۱ ےن

 کد اسی یکسر الاظنوا شیر در ےک لیوا ا تمبر و رکا یک ت اعت او للہ قو گیتس اڑا تماما رس بمان یل روا ےل ایام زایعا ترک کہنا کت اہ اض تارا تام کس سا ےن تماما کم را : یف فا ناس سرب اس کہ
 بس برلیانس ا ا ےس تا ےس ان وسيله زی تم عام تہ جا تالا ا ساک مه زن تار پس مکتب تر کد تی ||
 ۱ ضر سک رپ ےس سی کک شیک ماسک مار مای ےس تربت سیل بت تکریم

۱ 



 تم دیس یوم تم یا

 ا ای امار ئاس ی سري ا سر ریلی ہش دن

 1 جاتا ےس س ںی ےک ب ت اداتتا ےس اک رار ساپ ازار تا زا گشاد
 | ساید لرد 2277 IDA ےب تر ا راد هی

 ا دا لرل ت کود یک ا ایر زن امتی پن کن اکا ہلا حال قید ا تافینع زدات تا قن '

 اب یل او کباب ےس لر ہلاک ا سا. شرک کے او بیل حرم سيب
 1 ار تیشرت مس سس لوا ۔ قاطی درکت اتر

 1 ےب ترکی ان یا کل ہل ںیہن بنک کب ارض یوم کپ 1( نر نق"

 3 ر کرانا کک ا نیک سالادا دازآ کت طلاوخکں ساگر یر سر راو

 یب لت ایک نم یخ تلا از ےس رہا الا اکی یمن ات عدم اک 01 IL 72 سا به اوس

 یت ےہ لس سل لنز و ات تالا رب الپ ات یھ بان ےس ارگ
 بک گن ایس انسان زا دات تالاس کک ی دص وال رد یک

 1 لی تل هان نان تکه

Sif A E000  

 2 ید لو ےےاما ٹینا الد هنس یا یکے هام اس کس کت سیارہ اط

 3 تاب رسا او اتر دا i و ایدی ود ارم ۷سا

 4 پلو ںی ت ابنا امت اسار پور ود تک

 ۲ (۱ عر كمر

 سک ملا گر ان یا رک رس اک ا رم زنش سر ری یتا

 و بسا او نیک رر رم ار طه زا تاب ۱

 ۱ ۔یآ ای یکت نہ اک ورا ر تا تاک تماغا فر سک ١

 ہ4 تم لن سان نار و 00 رو نا لمس گر یس ۱
 بام لا بازو سم SNS | رپ همان سی ۔ سر ال بسا 1

 دا پف سم تی | نکو تم ت دانا باس ر نو

 2تی را ے نعرے ئی ہما ےس سہ ا

WO ۱۸ 



۳ 40700 
, 

۱ 
 “نر تر ےن قا ۱ ناو ےہ یک 1

 | ی تام زر پارس گیرم ته ض ۳ 7 9 رم ۰ 07 و و .
 7 تک برکات شا تی شک یو کک 1

1 

 ' اکیس لی نویس
 تر پت رگ جز هتک ات کا مد تدان لک رک وران رک یار لک اہم از تی چيز نت يا اس اغا يا ںیم یارک انسا پھیل سار سو یش ےک زمانی هیت ب لر ٹاس ینا في دور سم ار اراک افر ورکر اترا ا رس ی ۱ رکنی لے یاس کرارا کشا ےن یک پہ تا کد فہ اہ ای کد وچ بلا اک 2 ۔سزوئاکت یا ور

 وت اوز الف صحا ی رات رنج ` 1 را رک تگ سر مامی بسم بیل
 لہر یار ۔ ل تح سا لاد لام ےس کان ناری یک دف ۱ نور گیر یی تیم یک .آ تی تست اگ اراغ سوا تر کلامی زا بینا ۱

 ناو عا وڈ ا سکسی بب لر ناشناس یا اطسںوج
 هل لا کت ذس تقی توال برگه س تالو انا لوس
 کم ن اگر یم اکر کمال ترا تالار تسب بد یک تام ۱ یو تل لادا كی نشر یر ت ایکس تیعل تو یر

 یا تک کارد انت کت سای سودا تیر تی تقو لب ب ٠
 :٠ سیر اسید نکرده لاک تس ایسا 8 لز ملا تر لا ات سات نمو تیت کرک ود سال بی ۱

 7 سا ا يا ت ی تالاا

2 
 ےس بان رک رد روا رول سیا کا تاکہ نایک تا ںیم تک تیپ ےسراہاخالرود یراغروا یاد الم سزارین لاو ر تالتخا یر ےس ناروا سیالات یر دا یا مر سر یر رگ رو کات IL کس و لا تسا روا سام شهرام تفت کد الہ ےک سا جت ر بل ہیلو ۱ 21 29 کی سک ۳ :ر ۳ هم یا هارد یر آر کہ رطح اه لر سا ہپ ۱
 تی 9 تر يا شک یل رسوم بل اس ایا س 'یلم تیر تار ۱
 ۳0 تر ۔ںیم نسیم ولید ا ت ارکان کت یخ AIS ؛ےک ا نیا - ر یک اش ںی لت ۲ 7
 ۔ تماس لا ری. با

 تاب شک ٹن تب تی یاس شرک ایلام

1 
1 

۱ 

۱ 



 ستم -  ا ۵۰۲ ناس ےس ںیم

 رفتیم کہ اناما گر تیبا نو رز ےک تام ےن تری ناں شست ےک
 ۱ طر اخروی کش الا ارم ترم تاریک

 ا مس ےک نر لاخر چاک ارصا هستي افسوا تم متن دم تر ۽
 ر لر سکه ا ناسنا تسر گل تست مب اصع ار وا عار لد 1 4 رد | ربا

 1 اعلام کت داخ تبسم اپی السر ا اگے سوسک `
 ںی ول ےگ اما همسر ساير طلسم تا سیروس تیام

 برس کتب شی AS PE ب راک و اب ااا 0137

 ماسه نا که کز سو رگ اش هو فتا کت صا

 ۔ ےک ےس ررر مرقد ما رنز امن دجکج کت از اے
 ۷ یک ہو ۔ںؤ ست روزہ لو یی لا الملک

 - تک سہل کر ین نقاب وس دن تا کرس
birاسب هرس ےسا کر رے نسواں ےس یر  akملر  

 کرارا ثم: لر رکی ےس امان اب تام

 تنم لامپ پک برام ےل سا رک رم

 بتن ترو سا« لقب یرازا وج ٤ بولا ةر یرازآی

 کل ہک کلاس ها نی روا سازد ےس

 وي زیر بک 7 AN نٹ بد اہک یک

 لس سن ںیہ ںی زز یکتا ILIA ےب ٹا

 ناب نو. ریو داال و اورسوو ۔ شیلا | مگر وز ۱

 اب تر رم ید ےن تکی ا تک
 ال ی اات پس ترازو. یی ےس نک چسب رک
 گلد تا ںیم نیم یس قدر پس کز اواو ےس ہر

 0 2 هرم راس که سم لمس ی هد ورک
 4 س ےس ایا ۔اتعاکرا کاتا یل را تل

 ۱ بالا و از جالب 707 کار کرا کس جبیر

 1 2کرو ت قو ته دا "2 رپ لضاح ت مح ایت سد ۷۷

 | در تلاص یر راد لاردا

 ابد )۸ ۲



 سی کی یو وز 5 7 . اإ

 ہک 7 رب تر ۵۳٣ ناواس سرب ںی

 هی لوس مسير بوکس نا ہزامئاوکت یر یک 5 4

 تو ں لقا را ںیہ ام لک ےس ےک نا یم یر ای 21 منا رے ےک ٤ السإلا رن 0 ۱
 قلب سا 2

 ہشہا زلال ناب ہری قا ۽ .تسسود واز دشمن

 ص

 گیا تبلضا تام ان ل چ مشت

 برس دَر د دپ جب ادر نوک

 تسدرد لب اد شم نیا له سید ںایرگ لپ لزج تسا ار

 بسيار + کپ هسک ییگپ ایا
 7 E نر < مم رت ےئاود ریڈ تیم

 7.7 یت خو ها هو : مش تشکر شش

 مایع پد ےس هرس تہ ے ما هاش نآ کن اد ےی

 بس رارشر ران ایپ + تیرا ہشص لا ارا رکو |

 2 0 ۱ کی ےہ ا وا دا مل

 یک تا ۽ + مک

 ا مع دھن اد و ا
 ےس انس زار زا شا تملک 5 باف تسرد مار ی اځ لسو د ناف



 تراک فو ناس ےڑم ںیم

 تا تلا یناز رپ قرم 1 تس ار نک رہ تسذا زب
 سس سس٣

 تمسا تلا ا ۶ 7 مارک لع نیل /لد رد سرش ی دس

 ۳ ای بیوی ما لال و ها ۳ بسال ندا تی اند

 شان هاله نک ساک کاش شا ترا
 تال

 ٭ے 09+0. یے

 و 5 ۱
 ۲ ر ےس ےس مش ا

 رب , ےس بسا مشس2 ۸

 22 « ےس یک رم بب 2 اوہ

 تسس ناب ال تعا Jf تاز کپ ے رد زا لئام ہک لپ

 را تشکر ب ناچ ہک مرد یاس تضر میس دم 5

 عفا ںی جو ںی نہ

 1 ہر راگ ناک جم o مد 1 ع یرازگل f ںی اس کک یی ےگ لم و ر

 . رسا ا ورک اک سا بیحد ےک یئاعی کل کت تیا می سک درس ہہ
 ا "ی تفع لام ۔ ستہ کل اط اکا 1 بس لاتا سم ۳ السالا سال سويل ی ۱
 ۳ ےس نشین ںی کو

 ست دازڈ گا یو یھب لاک هاب سیف یر رب یار اھ مارف ۱7 1
 ۳ 0 مے

١ 



 ہی رو تیر . 2.۵ ۱ 7 نراس شاز

 کتب ان کرک بیت بیتا یخ بس نیت کت ہد لا
 ۱ سس ٹری کت نعت اس ےک ی گی تندر. عا ا

 هاب برخقایکے یواش

 قتلا ناطلسزعد راتعولا بدا

 ناطلسس |ذ ںیلد بیمپملا وہض
 مما بست یب رن ںیم سکت وند نا لس را عروس بدا یاد ردا لس دبی |

 تی یک گہ صا ھ کت رسما بز سس رک م ٤
 بر گل ااتما یر زور گا یک ترطآ
 سفت یکم یکتا هی اباد هضم ٠
 ںی ارت کیٹ اہ رو نیتی سی و آی ہشام اد تاز ایا ےئا یر لبنی ےسزااورد سا لا

 یل یر لا ندیم چت ای ا ا ی رت رک اکا
PADIS ILL LLL 

 یک ما وہ ل دات تام شم خب اتری نان نکن
 تنا ریس اکی اڑی كس سورا بک سفال ناف لس نیر نیت
 دف بت تک تا نت تر یر گر تب تا یر ل صر نس
 ۔ےس مز: شا شرک راز کت رہا اس

 تست لرستان لر نیس ا اپ تب تو ترس مہ واکس قبر والا ۱
 ال
 نسب بسا سا سر ےس اور ہہ ب تو ک تدور کاک اڈاخدلوا بسا ےک تک سی کد تبا یک :

 ۱ ۱ اب
 ناب ںیم تہہ ےیل یر کا ےس ا ور لان جگر یکدم یک اف باس سک سا سانس ۱
 ص ار: ترس لام کر ارتش ۔ ید ایا کیی داش یم ازان کی لونا دک بح اس نیر اساس ےہ
 یک ال ريال کب کہو ضیا ات ا /

 ام نالی قو ياري بیر یر نر رت تراش اهر لالا کر گلی براق او ٠
 تو وشف رد ا کتب تبسم ین یر کا پس

Eهه فہ  

 ےہ ےن ےس رییس ی وب کس

.= 
۱ 

 مس ے٠



 ۶ل رم دت مم ۱ و ےہ ناس ےس ںی

 ءا و کت نسترن لک کسب قزل زد کم
 1 سس ر تک دان کرک هی سر لورم کہا یک

u۱ و ےک سس رخ حی گنے  

 سا رز تیپ طی 29 رک رم تارک ہک لا
 لایک تا ایل طط پیک اريك ته ی داش لر س ناول سی

 ۱ قسمت کرا ےس یہ ند
 ۷ام یا سبزه لس یا کی مال وذ تین کس بسا اصل صر اسم ازآن اللد عسا هراس

YADAجھوٹ پھ و ون کار یا  
 ا باروا ےب لذ تبن ےس اہ لک بحاس یادول ا یر ےس سل اتار کلی دید ل ام نود

 | تا ۶ے لرک د سا سارک اوز ۔ںرس کر یارک کش و گم اا کا کرہ بم هوا اتو

 ۱ رہ ککے نہ کرو تط ا ی لن روس کیم لر یا تا اگر ود ڈا ٹول یہ لس

 3 ۱ سال وای عام یک گرا ےئاہ ید رک دار
3 

8 
3 
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 ES و مارا

E 775 7 لزلود ہک دوا اچ )0ئ0 اردا سوپ ٍ تم ا ا  

 ا لبه ےک 3٠ہ ےل میم 2 مر دات دو مال جیم زیور
 ا یا عروس طا عالم ساز اص ان ن گلاس ہے ارجاع دا لب تان باک

 و اپ دارت "8 لس و املا او لکل 2 يا
 ١ يا نعاس یہا کس نبات

 ۱ و هم علم کیک رد لاف لاشه س یزدان سس
 : ۱ لہ ےس وداع تیام رم باجی داشٍی باسن. تا ن اط یز تام ضد لا ایام یاس

۰ 

 لب هی یس ما تیام ی از ںیم ےن ہےکہ تایمالسا یی سس يا ڈیلی
 یت اسلا

 ۰ 1 رو رب رسو يا بصاس عالی ال ایم ےس ی داش کی بھ یلخڑ امر سام اوم رسد مع

 ۲ ٹر ا دہ ےس تہب هر ضیا. سہو بم یداش رسد تابع ییہ یت لری ےس ۔ تپ

 1 درسا الار مروا ر حابیس ارم کود ناروا ءا بیس کت ون تستی ی للو کا ےک ۔ےس '



 و a نایاب ںی.
 الا ترزعلب بح۔ارب سوره لات لاو کل گلا ےک تیفس یم ہرزم ٹیم لاس 7 )ملا ۳ هتل اس رک لب 0 لب افشار را اف گم ۔ دب ےس نکی ٹیک ام ی رام ادم عش لا رتی دیش یرسد کت رح ۱ دو اش لات عدم بیر ید ےس ا جاؤ مسرور نکلا نمدی داش گپ کیلا مر توس هری شم بیس الم تم ۱ بر یخ رو ہرن و ہا ا اگل سان ا کاتب سا رو )رم ےس از اس ےس لما ر یھی لرم تیز اش یکن قرون دا باس ا نس نل -قربیماشیریا 7 حاصر اس الر ںی اتما رل رب لایت الرز تنا ۔ںیگوہ اور ےک لس 1 یژتعاس کم نیس ی السد تینعسا یرب کدر یس رم یر کلید ب تام ا ایپ تا ۲ گام لیلا کل یل ا ۱
 روا رضا من رب ں وہ ار ارحاص راے رام ارد ےس نم کرہ ےس یدکی قاب زی 01 تر یا نک کم ترک ارد شد ںیم ہر2 لا کد سا لاو نا باس رپ سیداں ا ند لار یک لرم داش یی سد ید بسا هم عرش کیم علم توس کب ان ہا ۵ یر رسا دیس مس مسن قو سل یر یداش یر ا تہ
 یر بام خرما راز بس رک تیس کس را و را

 2 شب 1 شب هستن کل تراس ںی ںیم ماد تا ںیم الل اس اب لٹر: ینا لام 7 ر نی ارم ھا یی ۲ ار تیبا یک رد یی ملا لا آر ا ید لان لمس لس داس ساس ۳

 قرار ر زر روا اس سچ از مادی ال عیب حا هانی بیل سا ےک ت یفع م . 1 ۔ید تام که هیتر دنا سد
 بوک یک کو ھا دکتر کں یک دو گڑ اہک. ٹنیلدیمزہگھ بت ملميب کا را يک دم ار تا بیتی محال بحاص نا ےسران باس یا کب حاس نام “ےہ زن ٹک می ایما دال او تم لو ںی چ ادت رم کس نقی فلور بم هک فی رسا ۳ نا ! تردا تا رس

 هو سا ! ك 21 اک ںی سید ما ہیلبصماح۔ ےا یل ندید ل ضا یا ارب سرما ودا اء ایک لرد ردا یی سکس لاو سهم رب تی[ ین لا صا ق د دار یس يا شیبی د ۱ ی ریلی کیر کس بس دات ےن وم ستم لی کر یز لا لاس هاش ہو حا لت کس بس ںی ہے ۱

٠ 

 کد

1 

 سس

5 
: 
 ھے

۱ 

۱ 

۱ 
 | ا

UU 6110۸ 



 7 لو تر ۱ دم ۱ تے ناو سس لب

 ات ا روا یکه اشا بنیپس اروا ید هانی را تالغا ےک نم تری
 ١ سا لی یک سج ا ےرا کس ما اہم ل ناپ ا درا ا برعلا تل وا ار 0

 هی ےل او یورو اإ ےس بس یک ر زم ید سل ه تچ اع ید اینو درس نوا

 ۱ بتسدززا روپ تسسداحس لا ۱

 اہہےشضک حا کہ ١

 ر بس سل مس سا نممدللملا عزت ءاشت نم كاللا و رت كلملا شام رها
 رب دق ئش لک لع لا ریخحتا ك دہ

 1 اک كد 2و 2 یر ره لا ل تست ی

 ا نت ونالت تم کب ات ناب یا ۔ ےس ف راہ لن د ںیہن تیک مت و
 سم ےک ےس کس ہی مع ےک وام یاب شا تایید اپ اس تب شیب وا لب الی شام

 تراس و سرد از. اھت کارڈ نانی یر اڑ نر تا ترار راع ےس نا ترس
 0 ا ااا ےس ےئاھب 1 مک شدوا یم یر کر )عادل ےک ی دو یشن ین زرد کس ےک هست تم

 را اش ارد تیزر ژله گرد تا ےس ہرلعاااوہ ولا[ ناس کر کد هی یک نیکو
 ےل یوی ین کس بیل سيم لاری ےس سس کت تماس ےس
 یم تک ها ل خ شاک لر در ہر لا رش گلو تے تاج

 ۵ بکا او زمہ یز سا توا P4 ااا ےس ےس اہ رہا

 ل ا 7 ۵-0891 کلام اک ۳ رم دت ی دادا یف نابل سس ین ی ین اتم

 امر رب تو ایل ساس سیر زکر ےک ست ٹو ر دواس اس اردد سا یک نو لام

 اس وہ اھا تل لا تیر گڈ از اک ام ناروا ایل تمہ نزار وا هستي
 ۴ اپ ےک لادا نفس SEIS ےک ںی ےہ یہا ا ےس اراپ گا ےس ےک و رینگ ۱
 سا ےک تلہ ا رپ خراسان کر ید نند کک 704 ےل ےل اداسی ور م۷ + لس نادا یکی

 Ca 1 ادار ا ید اس يک را لی ای بسی سا ۔ےئرے بتایا الربا میس

 زا پسرا .ھت ےہ ترم نیل بلبل سا سا وک إایھ ل کا

 1 ۔ےہ یز ایک ل اش یزعس سا

AEA۱ 1 ۱ اه ها رت تر ھے یه ھم باص لیؤصا ید  

 . اسم ایکن لا یر حالنا یت تا یل اصاب ڈا اه الرباح ایا ےس ںا۔ایلارگ
 0 ترا AA 1 شرم ا ایکس نامے
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 : < ر ی ۱ ۳ 0م کا رو ےن ریس ا
 ۔اھت E را يوا سرا اک اپ ی کارا اد تیر نہام تنح ناشر اار ند کا 1 ۱

 تی پد اگے اہ ئان رت اکو یر ٹیم ین کما سا کل وں اےک ا
 لک ین تل یک یاب تن سارک ولد شاپ وا لتس لیندا تير سو يا گیس تح ۱ ۱ ۱

 ۱ . ہی تیل تب تسد تا رکرار بحال ساس اتکا
 ےل ان تره ےہ قا یروزکبا۔ تمایز یو یوکے چکش نکا
 لے لگ یس نیہ خوک کید دد إدا اد ہل مچ اک یکن ٹک قم تای

 کر یا ون آى کپي کت تست سال دامی
 تر لر یگ گلا ال لد سجاد سس
 رای اب کم پل یار د ترس تاثیر ی کت یا کز ار ا
 7 ۰ ار جس امر امام سما روا ترس یکن ایئاع ار |

 گا رسا رھپ ساکت مح تساعد رک اس ےک صا ےہ ردا کسر تستر و راع نند کا 1
 1 دم گشت حکم سبزی سی رک
 ےک سد ےک سس یی ل یی کو ۱

 ارش يا شکم ودا لمر قیچی لزآ
 لا لین تقو سوا ےک ےس ارت ی ہی لک ں باعد للہ لاتا ارس

 ابا و ےس انا تر گشت را ین لرد بستر سارق دم بوس ۱

 ۱ « نرگبسار هم
 گیم رد تقو یرردا ہاری ف اغ بل تار رای دا یس لابی ڈان سام ارم ترک ناف بیج
 ۔ےا تاک لیا

 روتر قت رک گردد 4 رس راوزیاولو کر یکے کا تشو بر نر تتر یسا ںیم لو ضس راوو برف
 را را ۔ںیہ سر ےل لپ اہ زا یل تصور 7 امالا رتا Joy) از بسا نت
 کت کت نس ین اردا سد یک ربات بت تیکت رص ہت اپل دام ہم اہک تا روا

 ۱ ۳ 0ر تيم سلب ساز يا ساکت سایز ر
 نیل مک رقم سان تان دانید تارک ردا یک ع تا کس وام لا ۱

 بلی آش شم بگیران کیت ون خان
 ۱ "00 گو زیبا
 اا

۱ 



 تر < ۵ نایب لب

 بقدر ڈر کے باکس ا زن یاش کت اند تسلا ترا ن کن رو ےس

 هاب اب رم الرٹ یا نگر الا کب مام بو ات طع بش هل ےک سرم ےن زا رک

 رگ یی ےن ام اس کت یش اطا اپ لسان کل و ا مگن اترو یئاھڑزانہ
 77 ایس اساں ری ند سسرال جک تیم رہا ار درم رک اب ی درک 71
 ۱ ۱ مکس معما تما ا یر باش روش راس لس ےک شو ٹا کس لا ضمانت تو

 ختم رر ام کوش رب کر مت یف ےب تتر یت سلم تیر فرج تد ےہ ماع
 رم مع 7# ام یک چ شہ ید تمنا ا هیت سا صا ا( سزا ازار رک

 اتم لک اش اع نیا ہنکف سنی اد نر یا

 دانہ گيا ی زات یشا تین ترا. تقوا و 7 )یر اعم خلع گیم

 باب یا سنا لک نھ
 رب ے تیارر گر لو بعام بیات

 بعمل ےس اہک ود ت( یس م اس یی اب '
 ٹک اس ےک تحت سس علا جب الا ۔ںپ اى تر لپ وم ایر کس اک
 دمای فدا کتا تما ےک ناف ےک رہ نر تم 0 تام

 - لار

 1 ۔اا فی تیز نام رام خلل بار الد ترث تباہ

 ۱ 7 27 خام رم تایر تک | تسراپ ٭

 ےر ہن نہاں یے سود یی اترتا رم بس
 ین حد بب رواج عازل کیو

 4 ,IS ID e رہ

 نم ب نرل ay رک تر سا کوم
 2 ےس ہر ےس نا اینو رک تک

 ٹکر تالاب نکس ت یب بل تی م اں دا تر

 ملا تی f ۴ سندی تالا هک
 اا رکھ الم تلاش ارے

 تر بس غیا زر بو داد کی
 نل یھت یر ت



 کک
 کے

 نرم تک ll نااس ےہ
۳ 

 ع ےک ب ی 7
E 

 تم
 لاا ےن ارس ٭ تسسار خط همش مع دام د ار فکر کم حرم یر حا یس ارم
 کت راسا ید لباس شی چت اچ یاش ےس کار راع جل ملن ترک
 1 از اس کک نرد چیر زرد IE ر سرق ین رم زص یر

 ین اردک نوے سکے سی سبا سا ۔ ےس تبرک آب ےس ند رک اھ
 تب یا لس پف ےہ ترص شیت کس
 نیلا نرگس 2 سن ےس ٹی رم کش ب9 لو

 هو ار ہر ےس وام سارکس تان

 _ر مر ین امت ترد اشا ۔ بمح ام بیوی رامنت رح ٹاور ٤

 لوک ب صام یاس امی ڈلا تک لب تعا یا سیم“ ۱
 ریتم

 جے

 ر ہی ےس سجن ےس سج

Ee 

es 

 ل لپ
 ٠ ۔ںؤال ےس ںاہگزا ارم تہب یم کلر مد یا اب

 -ر داضرا# يراد ا تہ انکی عمرا حر
 وس 7 نا لا سم مو وس ۱

 ری ات از کن ا الس کک ات دیر ےک نیو شیک ادا راز هنگ ۱
 تارن لو ا بنا ی تراک ص نسما تال 9 نیر ست

 نکا توپ ہت لان ےک ت اور سالم گارد ی اورنہ نا سموم ۱
 ۔وہ)رروہ ےس تیم تبع آں ارب هال امید تللا#تبح ۱

 .ست و ا سا ہز روا "آت ازا کت و ریل فیش گرمای دلار
 زا ۷اب ںی طنا ١

 بیا سارا یک ترابط یرئنررا لپ یک نا لگ لی رمی حا نویس ال رم تن قم اا
 و ترا لن را تیطط ک- تو وک لر ارعا د تیک ۱
 سا الا اکتیو ضد ملا بس تو ریس نل کیا ںینرلاشا ١

 تر ا ررظ ما ۔ هم تی ی قد الم حر سیب گے رج

 ترش ا
 نیز یر ریس ولا ولد الم

 ۱ ےا تر ککے رپ یس لاح دپای کی ء تنص بسا تری بحاص کا | - ٹرضت رز اد ا

٥۷۸۵ joe N 



 alr نااسےرٹ سہہ

 تسر مد تافص تست راو زنا ںیم ین صا نال رر السالا یش

 رشد لا تم. تپ ت داعس رب ےل کا سکس ساز: ےس ا ھی کک ن اتم

 ی یر کس میت د اشا حالصا یک اسوس اسا دند ساری تشدد اسف کے ار
 وای رپ فقو ےہ کت مغو حالصا گز یا ساده
 5 دلسوز تہب ےل کلا ام ےس اول ےک راو رال کیا ب

 رب تس یر ب تص کس و ی یکی ا تی راس ااا حر ۱

 نادری دز نا را لیڈر لفک آس اھت اکا
 سعی نایب ےکک ںی مرچ ها گرا ےک

 ۱ ۱ یار فر رس
 صوت شا ےس یارک لاک دب ٹیم تل ۸ یر تیر رو

 تد رامز یہ یک آد حس لا چک یکم سندی
 کت قل و تعارف و لالما ہ ر مع « نیر تم+بو وو« مور اک, راتو و تل

 بسا با تسالاکر ا و رض 2
 امہ ارت سامر ص دز یدک

 ۱ ۳ تا گستر ی حب یچسم

 یزد زرا لمر دا تی راي ام سد یدازآر اساا کٹ رزحم

 a o ےےمسسج جس” وک ےہ یو
 وب هود رس حد

2 

| 

۱ 
1 

 کلی گں یاس تلوار لار نب ےس بس اک ت زاد ناف کبک سس

 ۱ ۱ ۱ 2 تر ال ہر

 ۱ ۱ مثلا ہما میر ۓےئارداَملادبک ام الوم تروح ۱

f 7 ۱منت قو گے دم دیک مس قاب ۱  
 | ید لام قسمت سن رخت یگان ارم سا ےس بب
 تمساح تو کل تو سا تیس

 7 ۲ 7 ںی

 ۱ ۰. ان کت انب یر لب ں باتھ نک دو تست
 - د رر ٹینا لوک فركبن مغل ناصا با تیام

 اقای تمبر بک 0
 ما لات ام ند ںیم ےن ان کک نک سید ےس سدر چکر زو کوا ےسا ا
 اود ےس راز تا ےن صا یک الرب ترص اد کج سرکہ کن اتے



 ررر r ناب سی

 0+ 0 ھے رب

 اپ ازز گے رم تہب عدت 7 سرے لال بام جک باب گیس فا سگ
 ر ر امر سرارس سم ےک ےس صل جی نم تی دار ای دو 7

 2 ہا رو دا لاعڑ لک اہ تونس ےک ں ود ا اع رد تا مر مزایا بج

 2 تن ات ایک تالخ انار ار یم RL رم ترحب رابخ دم لب شبا
 چپ ءا فر اٹیک اوز ای تساس ںی ییا ا
 روا. جرنل اج اس کس نا را باخر دا اچ نیک نا ند سا ںیہ ےہ یش رکے ا ا 74
 با گرگ ے ڑی روگ طب نمٹا کک نیک اس هام ما و یا

 را وو 7 .ela ge ا
 سطر و اٹ ا ان کینو ا اڑ ند مینا نیک س سیہ ےک

 ںی رات ہد یر بشن ےگ وب ارگ چ لورا باہ اد

 تیرا نس اروا کرن رم یاب ماکت یم ۔ تگ ید لی ر رم + سال اد ددزا تا لس

 اس دا را لری ادا ڈر کک ےس یاب مهسا ےس
 اس یاس شاحر لم سا یا بوس الپ کے سس ار یی

 ٭ لب تلی پا ںیم تے و ناعا ×
 تعرب لیتا ی رانا ا انار لس تی

 ےن ارسلا ر سا ار اود ارد زخ زیب ےک نا مر یتا تي رپ تماس م تح“
 "ایام زس رت و و یر اک ہد جا سم

 رم رم ۰ ر 4

 ںی افاد ی الو
 ںیہ تا اد ۰۱ ےس آم ےس یناتگ نسناس ےک تن زم لر ا یس لاش

 رل دلی دا حاوی رب ےس سیم ےکر کٹ ادرک سا ین هرس کس نا سنہا نر یک اد رکی ےک ۳ ر هک 5 7 یک ہک اے یھ ہا ےس ان لال رمی ریت اہ ای سا ;Js ےل اتا بسر

 ر و رر
 با و یس ارج سس بسم یوم هشت ا1 باس زی اب جت شا سا

 ی ےم 7

 ۰ نیم ها و کور سس ےل رک اض ےس یے نر مدال يا وز تلف لاتین یا 1
 ساز او کود ں رکے سے رہ یارک یر سپس ا سر ےس ال برس رارس تیر ےک ہے یم ںیم و ا 1 2 2 0 :

1 1 



 فرم ےس ےس رب ےس ےس
 ےک ا هجرت ا ںیہ

۰-۰ 
 ١ یتیم ا نمي ميس یت تحت
 اوس قرب تم تیمم یک ورد و رز

 سر

 مقر رال ےن سیم تم ة7 7
 سرک ور لب گیر زمزم ایگ یل رکا اھ یھب ی ےس ہرا ورکس بس ١ 2م محک مو 0 ۳ 2 2م ۳ بت ےس و

 ۹1 1 f 2 ا ۰
 ۳ 2 ٤

e 3۱ میر ت نو تن تو 1۶ت نح تک  

 | مع تن رپ نیم مهسا تونتےس یک ےس حس مر 7ے میک یر و د 1 تھ
 ھم

ESASبرج لس رام مسی  LEDSو کک اڑا ااا  
 ت نر 9

4۳ 

 ا( گار تیس رس رپ اد ہتساز وا نذر گدی ےس تا میئر مو ی حا تمن رش ی هو رح
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 ہک ڈرو تزعل ۳ و۵ ۱ _ نالی
 عتسردشسا راس طی ددا کی ان گی اردا ی رم نا کیا د
 هر قلیان, یت تام لپ ےہ ح گا
 : را ےس ییہ زار یک نھ لاک تیمی تی تام لو
 یا ان اوٹ رف یار نر ےن سدد یسک مس اپ تا یسارکے کتاب بک ت ولالا

 پریا لیس ون بحا اي ہما ن سیکس جت ریز ےس یاس تیک بک ا ۱
 کم تاسف ہت را سا تی سما کلاس اک 02
 اڑ بمب 7 سک و 2 /اساأسا ےک سفت ال کس پل یم ےس کتان ۱
 مس سا

 تر تش ردا ترم لاين يا تم '
 روکا ۲ لا یدک ل ا باوک اید کارتی |
 ای مرمر ےس کر سم ذہا نی
 ڑلا بع ام رز بمحا سکس یتیم صا اار ۱۳ ۷ 1
 رد تسد ٹی سید سی سکس با ہون ایک ےک کیل وے
 ب 97 مش رب قیر
 ی پا ۔ایک ا نہ یم سیا ات کہنی تس با منی تیر تک تسرد لا
 بس هل ی تم شاید امال
 هرمز مارک کاک لاد ےک یم یھب ت قو سا ںرہالاو نس اک ہل ٰارلمم باکو سل ۱ ۱
 رس نا ےس دام ا 1 یکی درہ ارا ترا کرک
 . ۰ 7 .ےر کی اغوا رشا پ ادا نانا تر کرکے ہدیہ ےہ

 لسی لنا لت اکر |

 ی راک تیمور سن تمیم یر اش شا ایت اا . ےب ینا ےک نل 71

 هم تاک اکی مل وک ہر ساد حل ا کرک رک ھا 0 ا رور نا 2 و را لو سیر سرما طلا نب وکیل کت اد ا
 4 ربا تموزم کت رامس رد یکتا بر ات تیرا وک کرک پا 0 2 1 0 مل رے الا یمن یکے یه اکر ککے س ع ناسا لا اا ے تمار وا انا ےس اد کمار شرکا کو اط سوم رپ تصوف
0 
۰ 

UU ات 



۰ 

 سس تک ۵اا
 نایت ںی

 ل 2 ا ل ۸2 ور

 دش لب دسر لزنہراس نیک

 | تب سی ر اےس تح ندای ے

IEیہ گرا 11 مل 9 2 | هی /  etdناب یی بی لعن سا  

ع زا میر اس ےک اوم ب جزر کیہ ا۷ا مر
 ۱ ای ا

ا اار کی 2ر کس ام رک ست تو ےس
 

î :سود. یس وار تو سا ام  
1 

اکہ اورا وشام ےک الوم رس
یک او e نیل ں لک 

 5 ن

سم ابا ی 2 ۱
 9 هوس اب 

 ال سارک کا و و تر

کت 7 سکو اج یو ۔یدایگی ردد دا ےن كاان بلصو 12 ےک
 انس ۶ + لک 

س امام بیل گیس اوز ہیر کرک
 5 ا 

VIOدیر رگ  
 2 ( نام بام ۱

 رب سن لای وال اار ¢

 ی ترس ال /
 رر سس یک ںی

 4 1 لاا مل تسوئ ادب تززح اکے ںی ¢ ےس ییہ لاتا لب بلک زنود یی ےک ساز

ین تل يا ںیہ نار نی شی ترس
 ِ تب لووو گی J تسک

 e 0 2 اراک رت سا یک تر. لہ تہ 7۲

 2 ی تن را تا ام مان سز : کم کک

ی ھر راکھ ڈی کک تو <
 1 2 اف تل کر نی م

 ا تطح ايد 2 ما کس کس شیپ لاد ف ۓِ

 'ںا ارد اودا اا هر ںیہ

 مچ 5

س رک ی سا ۱
 کک کج پتر 0 ےس ا ے

و تل یر ول 0. ۱
 یت مو مر پل

 : ٦
dl لک بلی سونا ان

 

کا ںی گر یوم 7 سس ناتو
 سود ٹ



 ریس بسر اصر ےس ایا سنج اي ذرت تو مکس سی سا
 djs - ۔ںورالیےسضی سا ار ارعإ ددا رمد اا بج: ں یارب کت اما یہا یا

 ںی اا وس ںی قوت بار اچ ےک سا ۔وورگں اد قا ل تردد ڈا 1۶

 ےہ کا اسےمرددرگاا کا و دور او تک [ایڈروا ےس در ازردا ی ا - ناسا ۱

 ۱ سرچ یا را بیش جت تا یا انا ی ۳ وا

 مک ۰ ۱ |

 کٹے یا: اس راس یر تقویم همسرم ےس سکا استرس ` ۲
 درسا کرت یگ سو تعا اف شیب A ےس اہ کلک ےک لس ا 1
 ۔ ےل اھیلا اف د ا ایکل یر ںی شد 2
 مرام ر پس ان تمام جرات ا

 1 ےہ ۔ ےگ ا یب ےس ٹیکنا ہیرا ر و 7 1
 OTN هم يک

 سال يا را شوم مارا دا از زس واٹ یسک دت از

 رار ےس تدابیر لفٹ ستار ںیم تام اه ترحب هم لب ا نیر

 70 ٹی ڈر شیک ےس یدولو ریس تا رک ٹا کس تم نرد ان یی

 مو ا بنو اا ےل نوح سري مس زيبايي سي 0

 راک تک کسر یخ ٹل اکر یو شیما تم تم ا او
 0 0 و یاب انب با پاد سيم شا

 هاب تان ین نہسارکب آر کد انس ئ اس سر یس ۳ مک بار نیا سل

eدرا يا کت ام کک رح آں یہ لکی رام روا وا شش رد شی ازا  

 کی از فو کٹ یا سا کیس نو يکي یک سا ان
 زنا

 جدیه زر یس تینا لس

 تس آب عزا تادا تن کر ۳2

 کلاس تافو ےگ سد زر کب ا اک بارج ایک رکے اھٹ ک
 یک اکی ۔ لرد دل سر 7 زا تا اروا ی, مت اراد سم ریصل احد جا دل زی
 ںیکھ تہ سم : گئ ساروا ردا ااو ر بار ایل گا 2

7 

۱ 
7۴ 

 “لم رک ۱ ا ورم ناسا



 اروا لام ےک ت منے کک یز ا ام ھے اسے ارگ ود یاسر پا از نگہ ِِ ا

 نر سے. ۵۱۸ وس ہم

۳7 
 ۱ .E دار تام یا اتم و 7

 نر یک اتر شی یا الجسیقم میم | نواح کاما ہللا ل اب
 < ممه بس بت یخ: 0 امو ںی تب گیس دا زد 12 کت تر سا.
 اوا الو ۸0 ےس تب اکر رکی ےہ ترام یر تیت انہ نا ابا سا
 شب کار کت زس یل کوما کے نے ہا ات مک تا رسالا نا
 ۱ ۔گرہ یر ترسم عاص ادا لب ریل ما کت ھا وک

 اس تسرد جلن اون بهش 4 هک ےس ایا پآ | ب

 ۲ 7 امد بینر ماہ اب اٹ ول ا کیا ا ا

 و اش بود یس ۓ تکا کدہ ازم بب سا7 رسا ۰

 | اسکار تورا ں یاد ات تست لاک ےب سلا کرم نالے

 مس مس کم هام ہر اکرم ن ایپ راک نس
 ی مردان تازصسرس» تے کر

 صام یا هوس اف ہا و ی کیک ا ای کس تروح ےک ےک ےس طر کک بیج ےس وک <
 ۰ ار 2 سارا ال دا لس و رک اک انا شیلات آں ب اھ

 تا راس وس ی بوتا کاپ 1 7

 ۰ م زر يا کیا سیا فردا 1 ت عت درو باس ۳7
 ےہ دوش تیا کو ا نو ںژپلیفس۔ مہر تر نیک ۱

 3 ۱ ۰ !قاسے باس اما

 0 سا اس دم ۳ ۴

 ج اتات راست کل اروا: لرب لود ےر ےس ابا ےب ناپ 2
 خم دم کلا وز لاد هی ار یت سرک رع : الار لاس

 ۱ قد حللاو کت موت تب ار ہری پرد قلی :

 ا ۳ هی ہرا اد سرم بحاس حب رک انالار ترج ۷گ /ء

 ۱ حج قوت را ی سکس ا ےس ارپ ۱



1 ۱ 
 یر یر ۱ ۵14 ن یاسا ےب 4

 مکس رت ےس زرنا ٹا سا ےس نان یک سد ی 1 اف یاب ےل ریا ےک دوم بلاط

 رت زل کک ا” زا ےس مضر 2 از ترس هه اپ تراس اھکب بس یلایڈ لو تھکن 2

 ا الاردا يرد یڑرک اس نم AB یے للا یر لس ترا رب نا سر ۱

 کیا ۳2 لیدر گر 1 :i ! ےک آی اکا ید ان الم ک ر اشر کپ راگ اہ یل اک 7 ۱

 هر تو رکل ا اک سرد پا شی روح با اد

 ییا لاس لرد یف اک ب سا ك 00
 ممم )افااا یم سیب بح ام ناسا ٢

 1 ارا تر نکے کف اسد د ترعب کو ر رتل
 راز اس یک آه سا. یوتاب ۳ کا ۳ 1

 تب اےک تک IE سرت کر پد ماد بک تک وب

 اک i ابی زره نیک اکسل لاک زيرا گن ااسرا خور توم ناب 1

 ِ کر AIS 001 لراب شیت بس ا رکی راک

 یزیپذ لاو نر ما اک اکہ زر نر رہے لہ الہ کرانے تر 7 ہت ےتس بسررا

 6/2 لسا و نزای دند تدا روات یک ار ٢7ہ نا اڑتے کی ےک

 قو ےس ےس بس ےکررود سا یلرم تیز ٹاور ات مس عا لا ته ۱

 ےس سس شیوع گے یر تپل شامل او بیولاداسا

 ردح: شام لو ا 79 19 A 9 1 داس

 ےہ یک او ۔ۓئال باطن ڈاک امت رو کی ر رب شصت تم هل را ےل ا ا
 ساز پولم یری فلت نا لز ۱ لو ےگ شا تب تنہا کیم ےک ےل لام

 اٹ دا ا زا ٹی تیس ےس سکی جی اک اب سیما u یا ۱

 هم و 7 رگ اکو سال بلاک 2ے لر ا زر ار تو

 یر ڈرا امت اب راس شا ل ار ایک اردا سا رایاد کروا توس سي اساس ےہ :

 رنو ات ھوا لیتا هر تیک اذا ید گا کت روش نفاق

 : اذ ابا ا تیس

 براہ ںی کرہ '۔ںیکب الغ ےس ہک ا تا ر رف یک پا دمحم 7
 ناشي ےئال لاال دیک نس رب ار لاری قرت مم وررپ تب ادم

 ها تراکت تیزروا ۔ ار اگ رن تاک اد لپ ا رم تسپ دي کھ میت 7
 رپ تست هه سس سوم توی

 ا تا



 | م ترھف Î وس ار نایاب ںی <

 راد و .تارقلاذہئ) خش ا درک نیلا لاتو وَ ترتیب
 ترزع ار رول ر ےک ع و تیک اک بس ترک رہ وی امن ےک کرا” روا تنال

VESTN,یو رد لوھ ےگ کر کر رک  

 تن ام ےک ںی یر ےک فا دود رگ کال اس سی سیا

 ے تن تیک ات وا ۔ او کک ےس لری ستم ہم سیا کس

 ےک تردا لاب لو لیتری سولا اوہ ےہ نفاس لوس کس کمانی

 یک ئل بلی اکیا ترش کک کت سا لک ادا ار لم منا با دوا

 ایام ےہ یہ یو ]می ناش ییہ کا ا هلو لاو تس

 و درا تی ارام ےس

 رو مک اب تا
 ملال تل تیز ادخن نر ہو 7

 ل سآت رص ٭ "کای وعند کا ءا ارب تنش ا ی کس یم

 2 لک اس ره تیزح هام مس ےک دار سا 21 ےک ےس

 وچ کی ںی پک اما ام لا! سس که کیر اوز سر هاش نل

 7 لس رد ام یب ے يا ريشه 2

 ۔ےہ اتما یک اں مک هی زو

 a کر لی مکرر

 7لن شی o ls ا ےگ ےہ د لسور را ےتسیزم

(inlببح۔ ام موس لو دا ' IAنت 2 من ا  

 من رک سرد وک انکا 8 تصميم

 مم سا مک ا یاب يلام تس ارم اا تمام نل ارام تست تره

 ۳0ر سن اٹ ال سه لر نا Ely کس ین تر کد اہ کم

 3 اار یک یورک ایپ دداا جیش < اب کنت اس ےکل کج ار ود کا ربا ںی

 ۱ ےک سا كس ہداحن ےل ےک ےک سارا ۔ ںیہ یب سد ایی ہی اف کس کے زس ساون یک اس ترس

 گام بسام یر امءاتج را ےن یسک یم تب لسا ی اہم ا او ےل تن الکی ایک

 لس سال سا AIS اعلا تتسار پاش ےس لر« نام * "یر هیت

ryےر رخ ےس سوا گر نے ائ وف یس بسط و ایک  

 SEE SE ب وس یو رس یک ا



۸ 

 لږ رن ee نایات ا 1 ھ۹٦

 لورم If سا 2 7ط 0 ںیہ الم ٠

 سکس نکا جب رمان کت ونک اد سا گۓ رک کک ۰

 اعر الو ۱

 ز نالے سم لٹ الحا ی یسسل]یزِص لی ۱
 ر٣٣ ےس ی اک یببحللاز یی ما یب اپا راوپارص ب ات پچ!

 ہے یم ںیہ یم ایم تر ال وہ تبسم کد ںی ںی لک |
 از ا کنار یخ ترزع حس ٹ سکے سا رس لات 4
 تقو سا۔ همای یک از زہد یک ب ا 7ب لخت اغلعت يه بنام پلک
 ) ۔اھ ودع او واش ےل .ILI تک تیم

 گير طب سرو یلگدرصفم سو 5 ۱
 ۔ے ایک ال یم تار شیت هلی لای الو رم و

 تیر لا تیر زفدد رک رم یب صنم اک وا اھم دامت ورک ' یار داغر دم

 ےگ انک تراش کین گل ہیک یش اینک شا الموت شک
LISےد ےس اطاق ڈس وام یل سارے گا یئاپ ےیل عمدت '  

EA AO ۱یک سبل تامر ال چرم بج ان اک  

 رم يا آن یاب نا شوت تسهیل مش نو
 طط ب طظف ی پیہم ارم راس 7 سم کس کو بحاس ید ن یپ را ۱
 نایت ےس تاک كا یب کا ۷

 2 رر تسغ يه مارک ۱

 رک نیہا اور شبیر اد ند نم “۔ںیگے نانا تست ےن نااسال/ ا“ ںی ناپ لس اک ا ۱

3 

 7 نا ا او ورم کک

 ےس ترور کار کب سان لاط مک
 99 و. ریاست مکس تیز کا نسل ها ام ےس یب پا ۱

 کتے فزخ بس وضو ےن وکٹ لارڈ گزارہ ےس ںی وک ا اوو ال نل
 می ےسرر ۔لتذسداا 1 از اک شا توپ تره ترا اے ی لس هو میس < 0

 4 و مشرک اس ما ال رب بل کی کل 7 21 ترا اکیس

 . رک لورسود توپ کا کلان وا تانک: ۳ لربتں “ہی ہما یی 4



 رب ترض ar 4, نایسۓنتہ ںیم ۔

perb erseهاب ناعم ےس ٹال یر پآ۔  

 سل کرام اس ماعا ارم لا بنا بسم نیا مد. سر ۔ںیل

 / ےس سس سس تم 7 1 1

 ١ یر پاداش را ایل یکن ےس ناں یم بو از 7 ارا ےس ےس نک اھٹ اک ب یر
 1 7 Ay Korie یکے ےن ید .f ےہ یو

 ۰ : ےک ترض pits ۴2 اک و سر مت رہے یہ عر سس ں ل ۔ ۔لرہ لت ح

 1 باس تر کر گه ست هاش کت ما تله لا کا ےن

 1 . کا ملاک وب کتل ددا اين نا ° و رب

 8 ےس ال هلو تام اس "دی٤ ل یار اکرول ناو

 ASE ارا ر ارل سا ریس ییا اج رک اك ا

 ُ ہے جریر کو هه ل زا ےک ت قید لک تاپ ا اں

 ا / ملت ات میکس و جات کربلا ناب ص امن بک

 تگ
 هلی سس تا ی کر ام ےئ مر 7 لنا اک یکی و

 ٦ ید یدا کرا لوس نم تو س رم یر بسم
 سم مش

 1 کت بسا رش ایر 2 تی یل اہا
 او بلیت یه eî 6ان ات 1 اول ترس ی ہا ایک اظ ایسڈ روال ی

 ےک بسا

 1 می تاک را از تشریف 2 را یری پا و

 1 هدا گرگ اکر مز تن سا 'بلاس ملحق سس ف وراد شی تم

 ١ یل ست کیک روا 7 ILE ےس رد امر تل ایک ان کروا ےک م رواں <

 ۷ اسی رسی انی قم ناب ٩ب « لوراو سرر اوات ترکی ربات انکو ہفت روذورک لاب

 گير فیل سرت تقو ےس ہا رکا رخ بیل کس س کلم چپ یک

 ٤ ا وسط فا کتری مار ل

 ت چ ت وم ت مع



 و فرز رکت شو ورک ۱

 هر هرم تزف a نام

 تا راس رخت ےھت اک ایا
 2 7 700 :EHS رس نا ترور رنک یا ابو ےس يا هاچ تب
 کاب یز. لی یا دیس اف سي باس بک لو س دار رکن اف 07 اگل رب کر فیکس تذح ںی راکھ یل کسر ارم شو سا ۔ںیہ ےس تضوز لایا و
 هحل ےک سا ۽ ےس تمسرد فن لپٹ حس ےک کت خو مو e هور اا اے یکت رز
 ںی سان نامللاعر یاب کر

 ِ ۲ وار ترو ال کا انکے لوح + ےس اا کے کرت
۱ ۲ 7 ۰ 1 2" 9 

GZ. 4شش درام ےک ں اد ےھت سرو سیلی وم 1 سی کس تعا  
 9 زن اگ را تاج پرو تمع حد گن تن سی ترام کر پاس ریز گیر سا هستی اف تا خم افلام ماست دا ترادعم کس آسا مر ساب امت کما رپ ترا گن ایتو سالعاو ا نادر سیم : مرگ ےہ لس عید کج فورم یک یب کرا رک ےک لرو ا 0 هوس ینا صحت الوم سی

 AN ای وک رح اک ت ساون هام تقی نی یتیرکب سیل 1 یم رخ ی اک ردا اوہ کال اذ تیا راب صام ںی ر
 ۱ ے ۱ الی ںیم ارد ٠ 2 1 تا سم 7 تا 7 ےل کر ا ییا یا کر اے سا ۔ اتام لاتا اتار راے س جن اکانت راس ` السا از کپ ان ېک بگین سا يه با

 ۱ هر
 ,تقر ساری موم یا بي ناف برجام یر یگ اب سم / ٠
 21 e اےس ام 2 با ۱ لب i2 نک لاک السا ۳ وزاو تسکین تسرد یکم
 را وا اط انا اب تو : از سيما کر تاعا ےس کی ایا وار ۱ ص لڑا 44 ںی 22 عمان ےسر سل ا ہد ےک اروا میک 4 J) سه
 رد لب دا يک ی بابا کس ری ار کر اد سا نر لو ہک
 مهسا نا ما یم سم 17 ےس لزا رقاد واں م تایل با یا یک او سا جاسک تیر نا ںی ہر یو

 زور و با ٰ رھا یس اردا کہ راکٹ لس 2



 2۷ نام

1 

 جور لا ۔اھت ناس ین ںی نس ام بک
راس یاد رخ ۔ںییل 7 شاودر لتیاور - کمیل اسرا ہرا

۳ lh ہن ںیٹب ایک یس کر ےس برم 
 27 

 نی ۱ 9 ۱ رم ۵ 0 سک ا 5 ھصسہ

 گیل ین شر ۔ و طي گیر کر کی تک وي

 ون خاک گا سی س اکرم

 ۳ نو # و 4 ام ےہ

 ۱ ےک یم يا یکن کا سٹ اپ لر. هد ساو ےس ۱

 ۰ ر یی رر :

 رک ول س جن سو کھ ےئل ہک سا کک واھ

+ 2 7 ۱ 3 7 
 ۱ وس ۶ 27

 د برس سر پک اراک دَر

 09+0 مارا نان لاکر
 م۲ سرا م 0 وئ ۰

ت یسکیکس ناپ وک س مشک ےس ار سا ید کے لون
 ار داربس

 نل ھو یب ےس ۳ تس یلدا ا
 لم ےک را ےس ہرن واتمر دی اشم کک ات دار ص باس

 ۴ بلک ب
 برم ۲ ۳ 1 ھہ ,

 ات ےس یم اسم

ها ماما رہ کرکے ڈکا ھی ز شا ںی
 

لپ شاد گلد تیز 7م رم
 ۱ ےل سج اکیس ۔ےالا 

 سیر گاو پس نا ۱

 اراد شاہ ر بارک کت رو کک

  ۰و #
۳ o? + ھم ۰ 4 e 2 

 اما ندا ۔ایۃپن

AEEمسح” رم رب 7 ۲  

 ہہم تفج یرشا/ش شر
 ) ار٢ كاچ

 ءء۳

 نہ ےس جسطصتججصفمسمصم
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 7 ۲ اید یو خم ۳ ۷ 5 5 ۰ 7

 لئ رم تین aro نام ںی

 " لر تضت ازل
eر ارم ترس نوشی ا مر مل "ےس ےک اے سا کم اتم رر ےس ندارن ا  

TAمن عا بل يا کی ار سان بلا بس لاس رفد ر کک آب ز ا  

 يا تارا لینا اراک اب اعکق علت اتا لزل ا رپ لارو قسم شا اودا

 ہوم ےس لد قرص ےس یاد ددا جنت یہا یس سا 7 7 تجلی

 رنج ٹاس ےک سرا هستیم د ٹو بی ےک رس سس کپ هی

 اا, لسیلع و قالاس ا اوا تز کر [طأروا ان ےک بی مس ساده عر

 لا هس ابعت تر سال اعلا ص المع لمعلا همسر رن جرب ناڪ نفر

 ۔ ےس تع الا اعا ۰یک لا ىلا

 اڪ نط سن فل اط یک قل! نع گالغ شا ام آسيا قاب ترس ۱

 62 ماد هلام نموه ترخاطلا

 9 اک 0 د

 سین تر رفتیم اپ بار کپرو ادب تي از یکی ام `

 1 ہا یب 3 مس او راک و باسا کا کن عر تب "روا تل دا ی لا رر و قی

۱ 



 هر كم ۱ ب نایسےرٹب ںیم

 بکر یر - لو هل ٹک سا ےک ا و ضرب سلم تا را اک ا سیما ںی یر

 u ےہ و هی هک سا راک دال ام ینا یارک ار
 ۰ و : یل ازم راوی مورا اوم کبج سما ته ماس ےک لای اخ

 «گلتدرحم نح كلان سال و تابع ج کلا د بعام د

 ٠ < ساددا ےب یدو روا تیعقاد اک شان لا نہاد ات لی آے ا ںیہ ںی الق سرت
 ۱ ی کس تم هتممحیب هللا دمخت نا الا ہلمس مدح یی نل و وک
 ۱ ۳ ی تک لا 2 انک ات اب کل کا

 | | نواب نذل رذلا يا ت لاک اتا ان رک مهر نر ا انا سا اردا کیک

 ۱ انک يشل ؟رکذ هللا رر اوس ننلااپپسااب اک ےگ ا کس کاما بنی لع | دوحقو ناق هللا

 بم .٩۲ تب اک ل ل یی الیصا5 رک و عبس

 2 گر ہد e 1 ۳9 لارغ 2

 ۳ 2 ےک مرا ایکرو اصل س از هیات 9 سا بسا دارو e اتوا ےک | سس

 | س ا 4 گپ لو | تلاع وکرم یس 19 لیس ۱
۰ 

 2 اسد فطلب ا ویل لایک گردو رچرڈ: ٠ . .. وا ی شر هاو مروا رسد ۔ےتا ہیلو کرونا ےس 1

 کر ناس ٹک افإلعمل مي رو اد تازا ےک ٤

 و ۱

 ! نا ےب تم ےب سام ۱ ۱
 أ

 ا
۱ ۱ 7 ۱ ۱ 

 مس تی |

 هللا ا زوعسو و هيم ل کون ایم نمونو اتر و روف شا 1

 4شب مو هل لنحم سس ئالامعا تايیس نمو انسلا رورش نم 1



 ی رب HED رسا TNT Fa ® ا

 مم ترک ِ 2۳۹ نایب نا

 EE هل هلو شال ۂدصحود هللا الا هلا ال نا هہضنو ن دام"
a :4 وس سس  

 کک دی کوڈ هللا هم هللا ا یا ترا نکا 3 نیس 7
 هذي س هللا يمك داع هی اقفآ ڈک هیت لع فک شا کک ر ۲, یھ یھ و وع

 الوم کندی نإ ةه شا هل تلیرسش) هدحس هللا الا هلا لالا دمشا' ر
 : ۔هلوسرو دبع دمحم |

 اد ىا سی کس ارگ ہو سا نم اکہ کسے اج یک ت سابع ترے یَا کس اویا نر ای یگ ْ
 ںی ٹا 5ز ہو اسلا ا الن ایا ,EEL سا لی تیز سپاس ےراپگلہ ب ۱

 ۲ سو نین بست الا سال ل مرا رسا یاس اکا قربان ۱
 2 مرد کد رک تم ما لاک بسم روس

 enm السا نرو ےس ارس ۔ سد سما سل یو ارم لو ۱
 رو رک کرد کین سم انک بوس لو ےک ےک لر

iرہ تالار دارا فرز تعاطا شب شی یکل نما شاکر کل اک گن دنا ی 34  
 72 ید تست .j رییس ۱
 سرگردان شال شا لس ےل لب سنا ات لوپ نس نس ںی ای 1
 لا هل ریو تیبا تی ام صور ےس ےس یر رک بت انڈیکس لاا ا
 اط لرل ۰٠۰ لس ست یب ے ا اف لری ےس ئل ےل ها ۱

 لک را اف ل رف تب یر دلا ےس | ےا ۔ںاررر ور لو ا م ہیرا لەر ذا ہیں ار وارد مطرح رم رقلط را
 تک A زا ای ی ترک ال 7
 ۔رہ بص روا ته 1

7 27 
 هرز ارپ تہاعاردا لاا تمہ, اخ سیر زاروا یر ماع گل اما روا تر ںیم

 سکیم ےس مست مد ڈالا ما | تب إ السر ہک ۱
 : 1 7 ی ےس فلس رش وزا

۰ 1 

1[ 
۱ 



 هم ناله

 1 گیج سی و سیا از نل ارود

 ۔ںی راغلے اک

 ۲ فان اب دا لاال ریما اڑ کک مسا |. یل ہری ںیم یر کمانڈ 2

 اب تل رود ےیل کک ناروا نر ی لمس یار 7 ی نک کئ ہیک یخ

0 

 نر 1 کد ھے ےسیو زور AZ عی ےہ نکے ام تگ د سلب روا بلک
ل تساوی ۔ یر ا او سود ۔ںٴہ اور

یمن دما هما تتح شام ایر ه
 9 

 تح یک عباد قامت ساب الت
0 

 )حس و شیر
 ا

 تن رزم

 ر او سم صف او

کلامی خر هرس
 و سو بین 17 و کت یا ا 

 7 اوس سیم یکن کر تم ےس ائی ۔ےاڑب ہراز هک سر راک ریما سرت سایت

 ۲ ر رو ار رکی و فر که سدو لو تاب شر تک يک

حاس يا الم ےک ےگ پت تالا ےس سور رر قس ارس هاب / سلا روا آسرا دد تب
 رو ب

 1 نہ رسک هد سم سر پا نت زیر ا اتا ک تر کرا

 ۲ ا رکے رب سا ای کت ییا بش فرا دز ہو

 ہنس ۱

س سیر ر
سل ا ک

 2 

 هسی پا

 هک بال نیم ey م7 اخ کم لاپ 2
 ا

 نس ےب مرا وإ 1
۱ 



 “لد ترم ۹ 8۳۹ ۱ نامے ںیم ا

 همگی افراد ساب ناو ضمایر ع را ت اروم ۲ 8 ۶ رو / ۳7 0 رم ۳
 e ٤ درو مشت اندر

 ۱ من ےس ا شاہ إو
 رہ الاردا ب ددا شا ےک رک ناس لر یاو سہ فا سام امم اک راگ واہ لر کیس یی

 سٹیزن ام نرمز] واال دردژا 7 ید E هس ربناس ےک یو او لانشا نا

 إ ںابج دا دراتکس کای سیر ۱

۵ ۱ 
٦ 

 عام عر ےب 5 3ط 0 یک ۲ 1 انا لم “ےہ لالش ار سدا ںیہ اک ہک نیم بسا 4 مپ تعا تنس عاب تمرام زرد اٹرإع ` 5

 ناشی اکہ کس ایا نود ہامرروا یر نوادر ےس ا بالا( ج لا اصا امر :

 السر ءالاو ےس ےن اسرار یر ا باخت اسو اا هو ۔ کس اعاعا تس نار ےک شا ۱ : ۳ 1 ۳ ر سر بم و رھا

 تک . یر :
۱ 

 مباع ایت" | لمع نم نیملعتایل د نار نم هسا لاش اتو نانی نوت امر ۔ےس ںی كاز 1

 ر 1 ےس ےہ تارت آر سہہ ےک اوا یی فسم تر ایان الم ت ہین نوط یضتذ ایج ا
 : تس ر:

 ںیئامنں احسان ںیہ سارد اپ باس یکی یاب بوکس دا 7 ہا 72

7 5 ۱ ۳ ۳ ۱ : 0 ۱ ۰ 

 ۳ ناب لا تم هنگ وتار `

 ته زلال شاد ڈرو ۔ےہ مرد لزا ادرس کت سو باری وکی اردا اک ریہ فرخ

 باهات اد لانا یا ےید ےنفعں یگ لر یمن اتوکد یادش ناگ وا2 موی
E ۲۳ ۲  

 د سس ا

0 

1 
۱ 

۱ 
۲ 

 ا۸03 1646۸۷



 ورک نامام ےن سم

 ےس 2 لئ ۳⁄2 07-0 هم کر کد نر میری بلا ےک تیمش کی یم ںی ےئاع

 ۱ ۔ںیرکت الکل تلخ
۱ 

 سال روا دم هراز یب تیام ےس کاررار راس ایر باخ

 «-۰ ئیش ہل یی

 ٠ و ناگ سایقو لای ےا ور

 0 ہر ئاوخھ لون اد 7

 ۔ںرہایسٹگل اس لذ ےل ےس ا و ر شک

 2۳ 2ک 7اک انص ردوو ا اور لب ےس بپسەر ےس لا ۔ هات ١ ناشاب

 ام ٹر ردا ےس ایم ٹی کت امام برا ہل ایفا ساک مکتب سپس
 لات لت تمام ےس غ لرو ی سرو لا تیبا ساب ںیہ ایس ںولوش تیک اہک 2

 1 ۳ اج انت اف تابش رپ کس مهسا “ںی گر ہا یر اصرار امس ايلاز لو ایک ارض لم

 جرگہ نت رسم هک رق لا 9 7 ےک سایر

 رتن یک ا ۔ ےس لت روا ینا ساز مارس ایر اإ تساز ٹال خط یا" قل تسر یکه ربط کک تام تاب

 8 پا ام مس سا ترا ےک س ا فیل سو .شسدام او ۱ یک را یار

 ار رکھ نر و تا تیبا ابعاد تم ام اف او کم شا مقا

 گیتس طب اه تال لا اس سس ما نک ار 2 شمار رب کاک یس ب س

 ا۷طا قم يا ييمش تا ائ الد نیهعال اس تردا 7 سا ےل رام سام رام اما ۔یپہ تاینصت

 اس يا انس یراچ ماسه اي ا۷ تان کس نا ےس سی هس ہٹ ےس یتا

 طه لا ولو مي هه هو کن
 ارور ی ٠> یاب یس سال اس ا الا سند دعب هللا یلا لوصزلا

 تکا رک ہہی دکب کی ا ای اکا یی

 ۱ سس مع ۳ ۱

 ۲ لس پد اا با ہما سیر ها ہدارااکیامّلإ ےس و یوم



 مت ۵2۳٣ “نوے

 لول اب لا کس ترق کو کے سر ےس یھب انکا لنا ہک یو ےس اپ تدق ےب رخ ےب نا ۲

 ی هک ریز اه ےس ید تمہ ےس کس ہک رس کد عہد

 منا نما ابا ار تشیع »لاری یخ ی بر لا کک ۱9م ا ےک کپ الکسا نک ۱

 ی سم یک کم سا« ےس و یکن یک ٹیک ا السا ات یب الد سرد گير سس را

 بشر کد ی لکی رو: راد تی ساروا سامر الاب هل هرچه ربات درب

 سا دا لس مک 0 کس ا ایک 8 سے ےک ا

 سس کاتر لا سر پر تاز 2 E لات ساز ا جسم ی اعج بولت

 عقب رسوب مک می تک کیا ۔ےس ق قا حط را تست یک اردا تا |

 بیس ےک ے ا اڑوان سر رک لا ای سک اف یس ےس یر کر کم یررچتسرایتفام هد

 ۳۸ 1 اا سا ی هاي 1

 ریزی کے نشیبیکں رکا ا تن کرا اکر ھے ایل کپ سکے ین ڈا تہ رئیس ا
 لیزچالا» ترا یت ےل نبی ساددا ار قت یف اش آر ام ہد کس سا ےس یف تیم تک ۱

 ۔ ھم سا ی عر ہے یخ ےل یکتا دا ها کس ںی ای تیت ۔یک تی سس یادم

 ۔ےئسیریصردا ییا تا ےل سا ا هدارا تا ےک کارن نام رہی

 هی یس لاک ا چست ل شفار کک يپ توابع اکی راز کلم كے ار انت ےیرط تاس ۃءابعلا خم اند ۱

۱ ۱ 
1 

 A اعراثہل + مال بلش اعالا لمسی ال هللا نإ ےک او ےس لا یلص ترم یس یدو انکل د نیو

 یی س لا یھب ںیم و ڈیم چسب تیبا رم راک س صد ی ےس دا

 هی ںیہ لاا
1 2۳0 

 ۳ هم رز 0 ۱
 سم ترآ لک یی اردا س یاو ص + ابحمط ی افرح هاوعرا ٗ۔ےۓہایانب۔اعل ار بالا د

 کیسا ی مالا هیلع هلرمل ام تک رر 4

 الف هللارکحم |رنم افا نوبعلم مهو قعض انس مه شاب نإ یل لا نانا لادن ہناجمس لاتی يف یظ.نع اا ین ۱

 حصر اا
 تخم ۰ با شپ



 ۱ ۱ ۰1 ۱ ۱ j نا ات

 لر هللا لا جب نمارشیشال لاتثعر نررساخلا میقلا ال | ہإلارسنسحم نمای

0 
 1 الا بحا رک نانا ساب سیستمی هرازا جرطيا نا یرددادخءاطع اود اتکا ات اں ج

 طا کت شمال دا ہد ام ےب وک سا حط یس بيني ےل تہ یس لب لا لہ رک ا طس آم اہک
 ئی را تی یکن تے نه الل او یی ںی اسلام بسا لک 14 7

 یوم یر بلا تویہ یا را لب ےس نر هرارا ال بح اشارت تط تدا ے میس اس ےل او کلر نگر سی

SEEاز۳ لا تلخ ےن ضر مکس رک ینا اک ترک فر  

Eرک کل ادوار و دص رز اعاد ہرابآےا  ELISا ۔لرر گروپ 2 ا لپ اج یکے  

 ا ا سس سیری فا یہا ب تاو بار. ےس فال کر او سک 0ص

 ا لرل ں یرهایتعام -لدد گیر ںوہاج بتن فا ۔ںیہ ےہراع سا ےس دا ادرایقخنا سی

 1 ار لو يک ام تمایل هک ی 2 اما رر صدام اک

 7 ۳ ٠ ےس ەر اش تلخ ابرج سوپ

 رز تشک ایک ےک و تیکه را لا اد وج بر تی ا تیشہ ادا کب اج

 A انا باعد بارت ےہ عت وہ ےس درک ارز

 اکر یی چاک یدک ا رکنا پک ال کرب لای 7

 م ےس تیمدد رت رپ تفت کیک ادا شیک بت تتح رک طي کدو 1و تایل هد

 شش ٠لا ۶ا نا (ںی تصابتر ر هاتماس لک سامی ت ااا ہویا نیلے ال تا سلم

 ۱ ارت کیف لا ازم یکاخ ڈا دع ل لرپ ےئآآں و ہدںان تیشیدا رک ام ےن رات تطروا مکتب

 ۔ےہی 77 اب نا 7 ر ں زوو لا

 اڑا
 سی ا ےس رات ید اپ جام اخری کاب 1 لات ناکام توت | تا

 تاب ۔ےئای درا می لا روا ہزخارەب حق روا تب ف نعل دجنت مسلو یس ینفر شرب

 ۱ ۱ 3 ای لځار روا هزخاوم ل ایر غوا دیو تک انک رکاب مکان تتس



 ید ترصت Orr نامسرب

 سا کلر اوز رکے سد ام تسمه اطظرک اد ےک ات ںیہ دا ی 1

 ۶7 ےس سی ےس ام الرارم ےس س ارا یل تد ےس ںیہ نفل ی سا نشو عا ہرا
 ۳ سا عطار لا تب رت لمفی تر ر ا وی دلیک سو
 - سا رب زیا ید سا هوس اج وے ید ےک ی مارا رب تام + نت

0 
 ا دتا شر. ےہ سار 3 اور کا دا طالب تک ےس سا 1
 7 ۔اگے مدل ر ےس يام "وذ لاتضم دنم بید لیکس سا اگ ی شم انگ رن ا
 سیم رگ آو ۔ںرہ مما ق اتا ےس سین شر یہ عد یا هک یتا ی کس رکا ۷ ا ا
 مد ملکه ست یل ےک سس کا رک اہم ےن رہ نیر ایج ککے سا ی یل سا کلا هءابسل ۳۷
 هی بر سا یار ارز
 مسافر اشرا سم

۱ 
/ 

1 

 تینا نا یر ا یزد تل ۳/۹ ط2 رس وی
 یایا لیفت تماس نام ےس درک( تایمطتو یف تیر ہک: تم: یی

1 

 سم رس ےس ید

As رزلاعا ںی نایاب وا رالسار ےس یارک ل اغا ۔ےہ رز ٠ 
e 

  E 1 27ودر یب ویل اھعا ۔ جہ ا

 کای تارا کر لا کس بس کفر راس: 072 اء تا ار یر ی نک
 سل سنا ےس

 ای
 ۔ھ تلاط لس 2ہ ۷ے کٹ راس یم یر ا“ وہے یف رس کیتا مد ا ارعا اراب

 س وس

 ی سيد تلا ہر لا سا کک مچ ےس تر و ےس ےّڑرا ن رک ر رک سا ان



 میم ؟ جت رپ ر نایسےڑٹ سیم

 ۱ نوت ںی واش ا تن در کلا بس ۔ پس چک اد دا

 ۱ هد ےس ںیہ ل دراو لا

 ندا ئ2 اول رم ٹو 07 سی هک بیس

 ام را چک رکے ےس کس يک ں تیک رر فو سی یا داوا ی

 لا ایت سررروآت س تم یں ار رب یہا مم 2 تورم ہو ےس مز 0ئ۳ لیگ بورس

 . - ےک ںی لا حس

 ایم نم N 2 2ک لتا ا اٹ یم

 ]لا بوکس دسر 7 رام ترک ال یل سات 7

 اپ گیم لا شاید اجاہکي لار

Er 

 i نه نر و ار اچ شل آوا ےک ص ل اک اروا باس

 2 و E امر ےہ عام نگر ےک واب اه سادواوک ۔ وس وا ےہ مح سڑک 79

 7 ۱ ۱ - دلا ةمدصل| دنع

 E تر تسدابگ هر لر هات ود یم

 کنم | ای تما - ادا اس وا روا

2 
 ا اود ت حال قہ عاب تو یشاو مع دام ای لک 11 7ں س اکہ ہو کا

 1 ۱ ۱ یگ سايت رو

۲ 3 ۱ 

 جج ین مک

7 

 تہہ
1 

ê 
 د کک

۳ 

 ۳ اش دا ےئر سیم بسوی یلدا رڑو 'ررآ ا صور - ار رم تیر ام لا کت الت

 ۳ تھ رک بجا« 1 كایارٗیا ا اگ یا یھ

 چوک ےن وچ



 2و رم رفت : . نسو

۱ 
 هل لنز رج طب ام تی ی هر اراد بحس او ا لا لرو با

۷ 

 س

 یون لا رد نگر فا ےک تو - هک یکم اس ا نایت سدہ ےس نا سیا ل مو باره الب ےک ہلا باکس کس یک لا ۱ بالا ےس ی لا ترک و دم ير کا ہلا اقا کت رش انکو 7: یا رگ پا تالیضتے بر لا لر باح تو دراما تالا ا ۳ میرا زور ریگرکسا اوف تی مس | کے امگا لس هاشمی ۳

 لا تسر روو : هر تی فش کر ساک تم تر ۱
 رو اڑا لرصالا لا ںی لت داد میلاد سوپ عرف لا لاک را کی رز کیو ذا یم دہ ب ۱ ار کس ا ستت سا سلام لای اژروا تعال برک وہا. ترس مر اہ یت تابع ا ۱ سیم یکدم لاک سا تاکی ھی لا « ردا ی یی ۔ ےس تالا ر میت کام ںی تو اسا حور تے ےس سیر ناسا لب جو تم ام سيم تیمللا مے ےہ ا کرکے یس ئل وا ےس اک ر لتس لالو

0 
0 

01 
1 

 21 ںی سال رب روا لنا تی ۔ںیہ 2 روا هزر ر لرصالا لص | سیا او سعی لر و ںی 0

ILLS E۱ ۳ ۲ 0 و و ۳ ی ۲ ۷ٰ روا اکر ترتر س  
 ميلر لا منم دہسش ر و رکی رانا الہ ےس فتا لا ۱

 ام
 یت اتا ےس هرگو یاد ناْملد "اص نمو لب يج ےۓ او راک امر درس بالا یاد 0 مادام روا ٩

 رز ماسک ںیہ بلا ںسلساللالل تارا کر ےک رس یا بس یمنی ا
 شرف, عر الا هموص نم ےل سیل ثاص تر ہا ,ثیلار روزلا لوس عیب مل نم ید یو اکی امت ایل:
 ی ناتمام کبود ادا بم ا ہت ٹل کک زم جب سد کے درد کس ا ایگ نام شیو تا ایا لب ںیہ لہ اشوک
 ل 72 حل | ف لادحتال و قوضال د ٹنرالف راے لد روا اڑے نہ وک ء لات بم کن ۱ | کد مغول دا کچا ماما ن ا کام تط کب کک را
۰ : 

: 

۰ ۳ 

 اینڈ ۱۵



 ۲ “یم تنگ aru ۰ نامسےڑہ ںیہ

 1 فی 19 ہیر ء یا زن لذا سیل

 اوج تسهر درس سل ی سید ہوض یر تن ےس لیوا سد سا ترے س ید ارا ا ۰ لاسو

Aر کس اف هاهص اه متللحازاو یگ 0 ہیر ےل یل ےک زاروا قاتل ۔ےمی ا  

 رک لر لرو سو وج بے اب شا مس ا و وم گم کت ام ند

 ا ھم اکبر اکے او رر سرش لا سوار اورہ یز وا؛ رم ره

 عدل لک ف عشر تک م یه یرادب

 2 پس مت ںزج شا الا یا پک سام تم لاس م الا بید لولوج

 ؛ودرگ و دس قرش لی - هر لل صو و .

a 

 رک اید ےک ےس رش نذر نا

 کس اکے آر لہ ےس ری یک

 طس 1ار کالج تساوی

 تسد رب لااو لیتر ن

 1 اےس ساددا لایک بو راو سا و پا سم

بکس لپ پے
 

3 
 ۳۶ f یک [ کر تسر

 و

الہ رت لا: اپ تے برگ اک قسم ب ت4ل
 ۰9 ے 

 ۱ !رپ رس رس ۰ رکے ےب
1 

 1 !رپ رس مجد کل رز مان, نی

 لآ لودر ا بارے رپ طی Is 202 اورا الوورد ےک ساب يک

 . الا پلا اد نادجلاذ لقا حمل راتو رآبدلا یلعرما ۱ ! رپ لورم

 3 اراپدلا نکسنم بنو یلفنفخ شراب دلا بحامو

 وک ںیہ لاد سو روس ته ےن ہرا نپل ی ٹن و ا

 ۳ نانا ماه اس او سر کلا تو سرک نم رکی کل رسد سامنے لایک

 ۱ هه او ایکو کت ںی” الا لی ےس ایر ارق کج گی ر

 ! ےبسیڑ اپ ےطرانس ںاہک اا بت یمنی پ بج



 ٣ی د ترص ۷( ۲ ناز ںیہ ۱

Es 1ےس یو 1۶ ےس رر کوا اار ر  

 /ب آے نا ےک تسر زت ما ندا سالگی نکن تی سواد! |
 ےن ا ام لو نصر رم! ۳ سس نا

 ۳ 5 3 ۰ مہا 4

 هراس و هنسجو هبا سش یدل ا!قكنيصغال بدا نوف ےہ

 لگو ںی تب بدن ایکس تسر تل اھم کک سادا تاڈ يب رگذہا و تمل ےسا |

 ۳۳ ؛ ۱

 مورد راس مند یب !

2 ۱ 
 گے کن روا ےس یم اض اکے ٹ دہ رون ن ستی س تم ےس ۶ماه اد یلعو ملعلا ةنيدساا ٹیدحر سا سی.

 طاس او ت قا یوگا جیک یہ ت قاط یک سپ لمس تام نا تیر... یک کک او
 رت فرم بالغ بزم سعید رک ت واتا بالا رکو ضوراتت یسک ارگ سيم
 رخ ام اک يک لار تا هرکی تا اکے ےس تسال اج تکه سی

 گل یه از تہی گرگ لے تہہ ںی یکی اک یا ر س هکتار رپ جا یہ ھم یل
 روانا 2 ماکت ,o! IIIS rG راپ ا مزار یگ

 گارد یا رہ یر ص اخس سیم نا سینا دل ارس سا« رپ ل خار ہو نوا + جراد 2

 ام ايام آے ہال یک تب منو تلف کن نا دن لا با تینا نمک
 تا کل ایست لاین ی تن رم سارک ا کس اہ یکت تلف

0 
 نیل لکم ٹیم اش ںی رم الا ہدردا یک تا ار یک نر اد رت تہ یس
 رپ ہر ےک قاموا اس حل الحد ملا الا هلا ال لات نم راس کک رل سرا
 ےہ ںیہ دست یم برا کم ےک هان اساس ےک حراس ی سا یک ا
 نہ سی نکے لس کک تلاوت کیس د ید لولاک ےل اد کو کیک کک ای
 لا ایا تادرس ا حرط یا جک دعدا یک یو یک شیت تود تاادد تیار شا ۱
 بیرون الت
 مه فاو پلمو دص اجو ۳ مرتب وسوو يللاباوئسم | نیلا نونسوملا اما : مس تارگ هرس... )

0 

۱ 
۳ 

 0ک



 ڪڪ ۵۳۸ نراس ےہ

 7 7 شو سم سرا لا ےس نا او یہ کرو ےلاد نابود نونداصلا می یل دا هللا لبس ی

 1 امت ںایم۔ خیحکزیالزگ اب نسا طفل ۔ںیہ چی یب ہد سلنا لا پا یا کا ای دما

 ۷ اد للا | نابا ےس بس اینا لسی بجا شیوسما کمال ا لات ٹیم یر تس

 ۱ ۱ ها انس 267 رول او ا 1

 1 ایا ذا ۳ ما زا کت باس سرد بو و ۸ یراش دریا

 دز روا سیا دم ارد سینا ےک عزت ارام ۔ںیم لا ےک و ورور ا “ ایذا نور نا روا:درافم

 ۱ ۶ یورو لا الا حت راز وا نا یے اکا رب راز "هاست ۔ ںیم لان

 | بل یو شہ ہللا" هلا ال لاد نم ل لانے سا یا تي

 1 راو ۔ اما اک تے کل یر ہو ئل ال تلا نر کر رپ سا بر

 ۱ ا . ےب لدج اور یاد کپ واعر ی ثلا هللا الا هلال لاش نس ںی تیلور يا

 شتساترا شعلرا ۔ےہ یو ترشح تو دعا ناف -.اضحا ہلکے یار کوی ےس وازی کوایک

ls۲ [ لا بلوس اف اد لرد یر سود بسد مرک ں یب ت یادر یا یو هرو هل تیرا هل ف نم اصح اشم  

 | ا ی کرا ۳2 تلک اک اد کیے بک تا شیت سیم ۔ےر رم

1 Eo 
 ۷ ا اتم اہ سز ۲توا یز ي داخ 1 ںیلنضازز لاک ز ا اپ بجے لات یا ات رح

 ا ۳ ابر و ار ی شا لرب هدر گل رت

 ی 7 لاو ما تہ ںیم ؛پاآل ایلام مور سامفر فر

 و ایپ اےک سٹ هد من اک گم سا ھر 17 ی7 ارت باز اکر شو ا انار ترس ال

 عوض LD تا تا
 ل2 ےس شک تروا زور ۲رچ اا اہیں یہی ہ باال ایلازں ہنر گا سی اما ےکر ۶ھا

 2 2 جلو عیب ص الغا ۔ -ش آر ےس فهیم اں

 7 4 نیا ٹرار کب حس ال یہ اوا ےس ران ارم ےس ایک یاو س یارک ا ا تب

 هک امیہ یار اگر نی نا
 ۶ فر اعلی سر “0

 ۱ : ۱ 3 ھم سس ای ب



 هرم ترک 0۳۹ ۱
 ۱ ۱ . راست تر سال سنا تا لپ ۱ روا وز ترو کا اتش ساب یکدم ار تسمه نر ناروا جی بعام بس ایل ین یا ۳ ل رش یک کک نادا مس ا کم ںیہ ےہ فلا ىر 7 تاخ ںیم کل ا ےک بتا ۱

 شب بعیدا لند سون رک یوا ھی باس ۔ںیہ 7 مست رت یش 7 7
 4 نا 6 بل هر سی کرد لو ط اح ساس کس اکرم مصر اب 7 7
 يا دادد ب اس لا مارک سا در هک ی تالا خرس پاریس سارا تا رو نا رس
 2 ۲ ئی ان / ا نم رے رر لر تیبا تسکین الخ داف تر ام 0

 ا پری رام ر نا ا

 ا

 ےہ تب رب یھک۔ ےک تپ ناک اد ےس کلا کل مسل لم شفا لر با ۱ ۱ 1 ےس جیش هاب نص | شد نسی يلع للا یسصبلا لو ناک لات هع لا یر کام نیا صا نص ۱ ۱ ےک تک نکرد تم تر 7 رب ہہ ےس تشم دژ ماسال نہر تیز یم بلال و بم ذخس ال ترس ار یر کک ام یر رکا کس ملا هتل لنز ترک یاری کاک
 ۱ عام ما ےس ارا قرپ سم توی اد وا ےس لب 2 یا

۱ ۱ 

 سیل اس بيمار مرا بمب سس زر ٹر یل ٹا تر ےب یبا ادا نیک ام کیلا ےس ںیم یز نه تیار یک ٹ اکیا ۱ ص رژاربا الص ۵٢ص ام نا م رے ںی کیا , ازکا/ں یم ںیم ےس یت سیل ا ۱ ءاچیبسمال | ینعب املا صاقشا و ةناملاقلح ا سالا فاو مح اربلا لسو ںانظالا صتو ءاملاب ناشنتسسالاو گناوسلاد ةيحللا ء[قضا و برات ؟ راطذل| نصرشمع ملسسو هيلع هللا یلص هللا لوسمیلانامن سس هللا شا نع
 یف ا

 ٦
1 

 را ای وک



 تف ناس ےس ںیہ.
 مم ھم

 وو رخ
 نیم املا برا امد یا کو رعنا

4 0 

 رر آر ایرود كوز رو تب

SLمالس لا  

 ریل ١ دادا یا سزا
 تضار رکی میرم ولسا مک
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 رشسزر سیا زا

 مش[ راو وهم اور

 رغم ز آر ناتو صرف ار ر قل لن وم
 دسر اوت ں تار تود مالالا جم فکر لپ ےساد

 تل وضارصرب یو ام تگ
 _ ادا دامب ریدر لوڈ

 ( ری اما ۱۵ رم 4

 ؛ ۰ مات ۰. سنوور
 ! ی بلال و توتر تال
 روم عتررشررازلگز

 ریت سا
 رگ عن سبک

 ١ ر ۱ 8 7 ۳ 1 قر ںارئارترببا 1 : ۰ 7 ۳ ۱ اردا | نارددرپنب | ںی لا

 رب 1 اینک وم تن
 رنا ل س ھ 4 ً ڈک ںی ان تیر

 هر لا وف باب نآ تو. لای لنز کا
 شم دلت ون سوم تای ق کل مع راتب لام ب تا

 رس طط 4

 (دہو یورو کر لی )

 ارس انب
 ا  ےئو بب رزاتتضک تون

 : “قس نص
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 ست ورک ۳ rit ے کل وپ دیس

 لری تب 7 سی کے یک کرک اس یر

 ۱ مم ےک رک سو ار ہں ام رم کر

 1 ۰ سم کا چ کرم درو یسک ول

 ا ں2 ےک مک

 1 & کول سما ںی یس اود م یکن کک

 سا فتحا کس ۔ ۳ "زرین نیک
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 و ا تیس کرک فر وہ فرق رت ۱
 ۳ 8 از رم لر او دهد

۱ 

 درک

 جد ےک ےک یی محو یم ی دیتا کم 775 حصمصصموع

 ہج ےہ ہحسسھق ي ي ڪڪ ترس سج ےک ا و

 یم 3 ۰
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 ام سش
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 ےس سس
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 ری تیم کد گر نہا کد نیم مار ۱

 زئی ڈک ایا تیا تند سیا ار اسا ی ۱ ۱

 بو بنت ا کک یا

 د نیک ورد تس یوم ذا ےل ں یزد اط یبا
 7 تب ںیم کر بو کر کس لو ل کتاب ل عش لو بر راس نت سار کپ ام ایام یم 3 کیا بسر بو زی یی یر NEY PES کرام اہ ا شا اپ لر ےس تساپسا تیام لا سر ےک تیلور فی مم٠ ۱ , لس یس ا ںیہ کور مال

 DI 1 یخ: یل ثب ساس لا بیا اب ا لد بصحاصا نا مارس ی بسا تاک 2 سا رم مرا یک حس ار ناسا ما 4 یز اب تمالگ یز بسا رگ ام علا نالا : ما رر ارم رب تا لر يک نک کل رہ ب کس دمنوش.
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 س سنردد کری بک اتن کاک شپ ۲ اا تی تاک لک نارا تیز ر ی لا ۱
 1 لگ رم: با اک امت يک ۱ کی تاک ہول یر تک حاس دا رسائل رم تر اں یم رپ ھم امی بنت می و کد ےن کا

 ۷گ نا تسرز کب 27 وأ 3 ار ےہ باز

 ءى ار وا ترم ناں ١ بلوار ٹا با

 ۱ + یل: نر ۳

 ا۸03 ۱۵



 | اا ۱ ۳ نایسےڑن ںیہ

 ۲-۶ یر, نر باک ےس زن یو غادد یک از ےس ب سوپا ےک ن و مے یک

 ۱ سر ےہ ںی کت
ا تماس تب ا تیر یک

 کس بر
 ۱ متد و

نک طا 73 7 اد رک
 نالی. راس تالا ل

 لس گر ےس
 تاب تا

 19م بسا سیال سہ هکر گم رس یر نسخ تک

 ےس تست زير ی ی نار حامد پس

اف تورو ما سزا
یسک با لش ینا ن

ہی سا تارا 
 1 ۱ صلی ت

nmاس مت ےہ یب و وک قطر سا رو و  

 ڈش تہ رض یا هر رب سحر

 صورت رو هد وہ انک قو تا سا ںیم سطر را DA رک یاس ی ا نر

 EAS اش رش مم یم ی0
 ھ۰ روح mi و 272 ھ ي

 ا

 اپا یر رر مع امس بو دس ااا بارا / 4 تماس "لر یار ےس
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 . بس
 زر تار روا ن اھل: یک ےس هو شوک را سیا و بسا سوم

 و کم ہر ےس نفت

 ی 2 سہ ہر رر روم کی کر

 غ نقره تي ہم نا ںی آس

 1 < ی نا ںی رک ان اما اس کس یر ار یا ان ہل یک ٹر

 ٠ دا تی کہ لک لک تہ ر ےک رر

 سر سو بلوک کس سنا
 نل تک ک

 کیک
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 ۶ لالا س
 "مس

 ھچمش سس مبعد رک رس
 اں رر ںی رہ دہ و او ابی

ز بسر
ل کمپ تون کما و

گو ۳ یر 7 و
 1 

E 
 1 ا دوس ا اتکا گ7ا مد ساپ ریہ ودانی طلت ما
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 ”ز تر دن ۱ ناوسمے لب

 توا تش ار تان یک ابد ندا تعالسر تند گرگ سو رباط کس ںی
 جم ار رب میدم کت کتا یک یک ہانی نال سس شرم سا کرک کوما دا رل دغ تاک
 يا ددا اشد تد یر تم فک لگو ضا تر انت من ترنم وب رولت بان الا سير نه کم ی یون بسا یر وز
 یر ها دکتر تاک هریک رس دیابتی بول پری لک هر
 ےک اں نت یکسان

 شیوا با ب فاه اينکه سا سوار و ۱ بي پي رم بک
 “کد او باک اساس کد ہی مارا کد ا زرع تو کرت کول بس ول یھ ٠ 1 ۱ ٠ ' نہ ور موم نو امار

 اا یزدان تس لارو ییا سلب رد ین تین جرط ۱ ۱ ۱ یر سل کک لک ی اک رر بر کا تا تعالی ۱ ۱ تر اش سنگ اش اون ہا ۱ ےس شتر سر سو هه یخ تا تر تار ےک j ۱ یر تل لت تير ےک تو لک ین لئ رس 72 َ ےک 1 ےک ۱

 4 7 تکی کا یل کس رن کو مد تر ارت ا سان لی بحاس ناد لش تا , لس ۱۳۰۵ رال وک من سس ی ا تیر ںیہن لا بیر سا ۱ رک ردا بسر تنور ک ا کت لوک شی اٹ بس اهم تم ۱ ۱ ےک ل ہہ ۔ ۔!

 بن تنزارکل بي ميان فو گالی ہا تھریڈ ہا 2 سیما بسا زی یل ان مرا. اہ نا ار یزید بس لس ا ہمت کوم

۰ 



 “نئی وا . ناهسسب سب

 انان‘ اندا بس نر اتر ام ون ېد ت را باد رد ایذا ۱
 مر ےن

 ۰ ۹ ۰ ۳ و 7 ےک ںی ۲ رس

لت سی کب ساوا ۔ ےس نا امر سرد ٹل کیم
 ساددا ےس ہم ٹا تر بم اد ید ےک نان اھ یبا ا

 $ ۳4 رل ںی ےس ل وا
0 

 لذا ا
 وہ بو“ مش و هر ۳ رک زا I ھم

 اس ا ۔ے ایل سا بس اس یہ رھ روم تی نٹ وڈ ادا ےس ےس بس شان ےک ہذا فش باتا ۾

 1 4 ۶ 7 ا 1 ل 7 1 77 7 تم ۱ 2 :

 ےس کنار طبل سرش لیگ جا کربن اتدرا هزباسا

 ۱ ۱ . ارگ ارت لری رز لغان رز ر
 و ul u 7 7 وو : ۳

 لا گل ںی نادر ردا ی یر ا بح ارتا ر )رم تزحترا بحاص ار کو عر رک حام نرم تو

 ی سا سیو یک ی سام ترا زر سدا یی لر

 سي یک بی را ےس ی ووم بحال دل دل کرتا ےس وپ

 2 ۳ ۲7 ۰ ~2 ۳۹ ئ ° ۲ 0 ۱

 1 ین میپ ہر اساسی ہٹ مک ہیلع ھم ےس ںی کک نا بسا نس لر بحاص نره راک کس نا

۰ 
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 هم لانه تڈ تال سست رک ور

 ۱ ید مرات تن یم 1 یک سم 7 سس

 ۱ 7 هل یبوست قیمت تر مد 0 7

 مسیح لو ربع ادم شیت رس ودیا )ور پر دد ےس تڈ
 ۱ 1 7 / 7 - ر 8

 انگ تسمه تيم يا مرت کز نه سین سروش 2
۳ ۱ ۱ 1 

 هوش قوز ارت رکو س لاد کت ید تارا تن حیا تہ هر ےس

 ات دگر تپل لب رد.
 ۱ ايراني بس ات کی سا. گیس تک اه

 نر هک ین بسال اذہے ےک اوا باسو درہ رت یاو دا رو کام

 e دلایل کشی شور چ نو کت ساک . راس ااو

 ۱ SL تر پرت کس
 دارت ی بم اص ناملا دعا + یاب بحال ت ذا اال تح

 ا سیما کس تلح ےس بس اس

 ihe < ۲ ا و

 ر اپ کاخ اتمی دېر ےہ رو 0
س دم یس انا یو هرس وری اوم ید رچ سس کس ای

 ک
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 ب رالی یکی اہ س العا لاول اا چ وہ اک تگ نادر تکا ساز تب انا اک کر جب اڑ

 ب اسال اما کات بسی کر سبک فخر رر
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 کت ۳ ۱ ناس ےہ ںیہ

 کس کنار طس. ےگ نآے سد رداں ذهن س ںوتڈنك ےس اورنہ ےگ یز

Eبسر رکو یک ا کامل کوو ی وع اک اسدی تسر ےک رسا کانت زم ب  

 ےس لر یک زو کک راز کس اڑ کس اردا ےس طلا ریتم دید رم رو رم نسل
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 تابخ راس ےک وا ہہر ارد تقی رم ےس ترذل بر تسر با یک ا یض تنععن کے سارے رسا رکے ہرا

 نیک لا ی محاصرہ را کتاب سير ہز تقزامےےئراک ےہ کت سب ےسیغ ک

 ۔ی ون لينک ہن ستم غ ےس مے یل راس ات ماں ہک

 نا روا لا نا لب سا ازای ےس ں زان ےک ن زفر سد ار سوال تک

 هدیه کس لک کن یاس روف کس ست قو اساس ور ۱ 1 لوا ےب

 نا یخ ورم کک بان کس ار لا یوو لارا ےس تر یم ےس یت کب حا ن لتنمو
 کی انا برتی کی ےل ت رمزا خب اي كس کر تست تساوی اکسیر ےیا سرک.

 تکی اات کس د یک س ضا درس دک کف اکا سک دید ملک اداس ےس بیج وخ تالف مآ
 نر ت اات آي اف. شا اکران زراو ےس رضس سا ںی

 ےک قفر تیکت با طناز سان باس نالا بیا یاب ےہہک پی ات فو ےس قل

 م نات هریک بل وفا فی ےن پرت فل کت ارتش رماد کک تین قا

 . ٠ ےگ کلا تاب اگر تارا تالت بسط ا کس

 مس لپ کم بين وینت يوتيوب
 ۱ لب برجای تو رو تن کپ یم ات | میشی

 ام اساس 0 ہل لالا

 بو بیک کے لن تما فک رسا ےب اب بذا ود
 تم کارا تشکيل لاکر بیا
 عرش نگو لی کت سم بسا

 ۳ تر مهر تر هی

 ںیہن لیتے
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 قرن بسا اس رم -

 طراوت و دارو اپ تقی

 هکر ےک َ ارو رویش ی رم یک دا ںی چب رت کنز یتا

 ۶ ۱ کہ الہ ےس ناس 2/7740 ۱

 لا ای ا محب را تنے ناں ئا سالم ےس وا دوم کسر ۷تا رد نا

 دا اک ساس ں وان رٹ ہہ هی مس هات ترک موم ےس

 زا تموم هدایت یا ار اد ساب ات دی او ایی سی
 ۲ رس ےک وا ےس ر ےک امر عفو وک ۳ 4 لا 2

 7 رار ر ترم یے یار مدد < یک لت ما سر لس کک 2

 ی ار سک 2 سس شف نس اے تودے دا حس من کر کت
۱ 0 

 کسانی نم ِ بش یار رس رو الم را

 ضد مکاتب و ن لخت ۾ نار شا شوم کی نع
 انس ربا سا شرم يا f ور ی

 اٹک رش تم اکڑ و سان ای تیں ار یت درک كرتا

 ۱ ھی ا ےک ۹ لارا ښو مو بار

 ازت باس رز کل بیام
 گرا نال ال: تار ےک اال رمادا عملا جا بها كلا هنلومو
 نم « نکس لسا امر یخ ۱ ۱ نیشیلارصعل) قق مرحلا تاتشال

 الب مسح: نارو دم ؛ رایت و ثدسبل)

 لإ ٠ ترم لا رسل >  خْحناشعدمِحا ںی الرس صاوفل#
 اسار ےہ هب دتسوندلآ میم فسدعل ا

 مالسالا ر ۱

79 1 7 

 ہک سرا 27 ؛ تر ےہ سه اک سد یی راما لم با اچ باس اش تونس

 سم تی سس 5
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 ا اش ی رہا رم



 ن ترت . ۹ نامس ےس

 نم 4 نر رر ےس م ںیم یہ را رار اس ڈرا ٹینک
 یی 4 el ا ۳ روپ هر 7 سا

 0000 0 را باس هاش تضح ام 5 ر ارزی رای که ۱
 ر وم بک رٹ سے سود تر 227 ]بیام رم تیز ۳ 0

 2 هروح ما تستی ها ارش میشد دا ی وزرا ۱

 ےس
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 نت

 رز زالن س ٣ن

 ۷[: نرم رو یے دار لی ا اس ترور و ار رسالت ار یک تو رم
 رسما ۷لن رک ی تارا نت لات اکر سض کز ڑی اتر ۴: فک اپ

 تا ۱
 اض ورم نر

 عدس کد ی نا تے ہت 2 راک هرکس رسم دام ںی ورد ارس اس تر رہ یمن ا

 یاسر سید سن لاک بابا ار تاب نر تک م ہو ار زرا تاب 1م تان ا

 یر ےس وج ۱

 بیا خ بتا یر یک سد ےل سست پورن نا یم ہم دم بما وم 1
 ارس ی اف ایی بن مک

 ( ۲۲ -۲۱ر نمک اوس 2
 ی 7۰ ےھت تہ قا نت کب سا ها بس ا
 تک ائ ں رر تم ےس تک

 سیال Ire ۳ رک ےن یک نیس 2م بخرم قامت ضد ات از یر 709
 سلم یه لباس را آر یو تر اس ۷ فا
 ماش رم بول لس دسر رد دراو رنک یم ۱ ۱
 سہ ںیہ يہ 7 ےس سارا سن ۳1 ۱

۱ 
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 ما لر ید مرا! ررر مالا ارم اھت اما رسا شاعری یدال سرن راد سا او کو
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 نکس یر مک یا با از لیتر

 ر ییا گنتی تر نیا با ۲کا ےس ناس ہر ات | ستم یی :
 سنن ق دسر تند ثٹیورفظا ۱
 همسر ناسا ا روس ےہ را یر |

 مکس مالن یاسا ںی نکا فر لو تان اکسل ۱
 نان لی بشم ےک 1 ۰

 ملی ںحصر ۱ ۱
 ر نس



 : ۶دی کت رشت - نا ںی

 از )نت رس بو a خم نمیسا ںی

Ê ۳و   لر استر مک رر شک 
 شير ی دو لس راشن ا

 شیر ارش ی رقیب نان اد .بزم ےب مارک نا تم 2 ۰ ۱ و, یل لورم انا یار کر لپ متال رخ فروش ار وا سد چکی وتب کک

 ٰ کن مچ اسوہ ان فا ےس لا تس ل رای تاد ی ےہ مصر
 ا ین ساو ر ادرک لا کے ےک ا ےک یسک تیر س ورک لاش
 بارز اس قشم هی کلش ی ام لم
 00 ر 0+9 0 3 ےک 8 اوج ۳ راهکار ای فساد

 ا ر اولش ج گرم ڈے لپ سد کر کر
 دات یر لک یاشار ہیرا
 1 ۱ تشکر
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  LAOین گم نر یک امن :

 ۱ و  وسوس “یک اکے ےک روا هسته روح ناز چو تک یر ال
 ۱ تو + تاد تسالس + تفت یارو راز نا دن تا دا اس بالا تی 1 یکن ا داال

 ٴ سر 1 رو پس ےک بشمار لا تل مر یی م

 : ا ASLAN AS لک اشک بس 7 چو تبع ہل 1ص لگگورئ وز سی کت قد ےس مو بس ۔ تڈ ل باح کت ایمر

 وس رس ہر ے0 کاخ ووا
 5 77 ارتش بلد کلا اش انک رواہ گل رتی د کک ادا ے سرد 23 کس تا ت سیم شہ و سس کت ارا رہ ےہ ے رر رک



Eماتم 9۱  
 هو چپ اوز کت نامداری کن هوم تست لک تلکس نا

 یم ےس نااہل COVE لوا رکو ےک ٹی ںر» عزیز »بس درب تل بلاط مراسم لرو تتد

 سال ردا ںی نرم سلم اس لو ین ی یش لس اعا م راع ایا لا تقر کک ف < سد حرط یا جس یر لت
 یر دیا هر دز نرش فیر اا سس کى ے الش ۱
 ۱ شان پر تا رم

 نر گہ ٹقنسے دلاری قفس لاسر تیپ ےس اردا یر لوگ لش ےس لگن یز م میا ءس پآ
 e ۔ڑر سرد مسکن اےک اوست اپ ر تارس لس اڈہ ےک لاس

 ست رني ساوا ار هر ار او مرمر

 یر نی قیر سد نر تست يا ار اہ تسر داع تب بک را

 7 وی یف اتا تو سرا ےک بززز وو لس لال بک لا کن سرک اچ وفد روکے بق ےک
 . ۱ ۔ےئہر کنار 7

 ۰ یک الم ںی تال اس یبا ےس تبوک عادات تبرم وت امان الف کے ميل ایہہ
 سرپ مع هبس کیو بے ہرزہ ےس کل مامی و پد رکی تکیہ کس ہلا اد رب نا تستی
 سر بار. يا )فول یک سرب فتو دا کل امتی لرقح لن نوت

 تن م سا یس ےک ماعا یخ اہ اپ شاد ان اکی ی کن کتک رحم. ص
 بیو اش هان ہک ںیردنہل رش ز ہا تس ںی ادرک ران تسلط مال ایل یک لم ےس لم
 ری س ٹ ایا ےس تیس سار ل نکالی نکال ما سپه کد کان الو سوز
 یاب کیش لاو ہے پول نود لی ویک اہ کسا قف سی تیام اد نت اِ

 ۸۱۹۴۵ ہند سو ان تاد نا یان سا کای کیپ ترا رد تلف پک نکا ےہ قیس ساز
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ےس مت ماتا کک

 ناص ها توش راس یک کن الا ذرت تي لب مع ۸ ۱

 ران الا ےک ب آ۔ ر از ت ابدی یڈ هه یار رک ں زاس مرشدا ی کک تک یک الخ ںیت اس

 گن لر ا ات پ آں رایج خبره ت ایدہ سد نال کی راھ یکی سیاہی
 ۳ ۱ ۱ ' کے لف د ہنس ںون ٹین کا

 مج 22 له ے اگ 7 م را یی راے یف اس ےک می کت اغ

 عسل گن اتسدرمم درج تنا ککے الم یک زا یر ر تای ناسا تاو



 2 ورور ا 77 و ور یم یخ ا “سی سیم ا ۱

 5 ۱ ۰ ۱ ۰ ۷ ل

 | ناش تک ۵۵٠٣۲٣ 8 نیس مح

 7 7 ناسا یاد یر ون کربلا مشت £

 ےس ےک ترو کسر ید مک تی کشر e ملی لم ی
 1 2 4 یا ےک یر ےک الل لک یر رر روا سا SIA نایک ابق

 4 ۹ت مار اتش ترا ری کب صاد تن رک اک اتاپ چت سابا

OTIS 10امار سه م ا ا  

 آس ما ناتا سرد خشم
 یا ین مس ساعی مرور راهی کک تبلت لو ار شمس نت ٹا تل

 00 بز یک فیروز یز »نت طی کان ها د ورم لپ شل

 ا تاب

 کس .اھ ی ایر ال سسر گر اعئ ا. راہ تند نیر را ےک یل ام

 ۱ تست مای ترش لمس ورا تل م لنک رسا برات نان
 یتیم با سیم یھ و

 سے سیال را تعد داد ٹل س ا ی سابا ن تراکت رس تر 7

 ارد تر سايه یس یکن کلر هتل ھر ا کک اوس ۳ 2 ۳ ال

 کسب هم ید قم و تیر ئه قرعےس ناکا ہہ ےک تا ںیم

 نب ےہ E تحت چپ ھو تک

 کما ےک نفری 7
/ 20 

 0 رمز رس رسا ۳ ٹال 7 7 7

eکیتی گی بشر یاس +7  

 4 سم ورا ی شب تے
 ۱ دیر تاک سینا تے تن ےن یکن 2

 : | یک یت تب از العار ۷ ںیم کیک به لما ہع مے تح باسی



 تم لمس ناق ٠ ` 2و۳ ۰ نسب با

 ۱ فتسرادص یکم اسا ےک الملا ریز
 بان نب سال تن کک عارضه لری ایش 7
 یتا ےن ادا E رہ کم نام ےس لم ا یخ مانوس ات لا او
 ےک سی ح اد نفره سد ٹو رک ےس بک کک کک بم تراس ںیڑف 7 9 دن رو کہ سام پ مک حب ترس قتل[. ۱ 5 ار2 سیا يا ناز یر تب ز] عليه تن ان گير نو رب تاک النا سس رب نم لک ں اےدھبلرھتی برگ نا آی زیپ ناس زہ نک یا ور
 ۔ےئرج باس اک شا یی نیلی وعلھےتتیل' لپ ابا 77

eہی  

 ۱ ںیمررپال سالہا کم سا سالها
i:ایز ا ہک ر یب ساس ما کس نات لای تا رز دای ت اد شیب یا فا تب تسهیل نام سم تسلح وہں ترام یک یا هل  
 ل نا اٹ نکس کس شش او یر بحال
 سکی رد رور نے یب ےڑ همتی ره پہ آھ سکس ان تیتر روا ناس یت ٠
 ۱ ۱ ۰ سی ےس تیر تم کال نورت روا تست خر أ تی یب اس گرو یا ا تعهد لا کج ۱ ہررر اکا

 : gf سس ےس ا ۔ ےک ر لو اساس ںس 7 ۱ زہ تب تک بت تک کی |

 ینگ یرئاکت رح ار یه نکس کپ ان ںی کای ۱ ہہ ہل لا

 ۳/۳ ِف 1

 ۱ ۱ یر الماس
 تر یک لار تست ےئ رب بش تسلط سکس نات ا
 کد نا بش کن ار يک تا تام کس رک گل تب ميوه شش یاب بش نا
 کرد لس طیف شب تیر خير تب تیر دريا
1 



 یا ۱
 EE مر ر ںی پرا ا ۱

 نگر یش رد نو قر دا تسال ۱

 مم تزعک کت د۴٤ فار اسم ےس

 یں
 رد يا کی

 لس
 / ارد سیرت ع اکی سبک پز بر مک کم شب ات ا رپ یس ےک ناک طب

 یہ PEE ا rt الواحات کت قدرا اےک ر ر یں رہنے ےک

 انس کنیم
 9 2 ئے ٹال ہے مدد ر ۳ ۱
 و شرم یر ارت ےس یورپ کرم رخ ار ۳ 3 7 یدازا 0 و ماع
 ۳7 ور تا لب اچ ےتام ےک شو ادیب سا دا ےک اح سیا او ا پاس

 6 ۔اہ عرش توس سناتور یم اےس را 77
 واٹس یب 1 تی نت یب چک تغ راع روا را لوما

 ےک وچ ےن مال ء 7+4+0 تال و ےک ناسا ایر تو ماس
 1 شو اس یکی .ییبا لک کرا ار یک ماش

 j ناپ و نفس اس بس بي ےن ےئارڈ ان ات دانا لسی
 7 IAN او کیا ساک سا اما | صام واوراو
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 ٢٤د سات وار ےل یل تا طس شمس اب تاریخ مک حس ارا بلع اا لس سس

 کوب ا اتری ی روا شیلا ےل 2 نزلا "السا نزا اب رو

2 
 ا تھا یو ےس ل ۵ ,ple اے ارض رک ۰

 ترم ار مک الا سمت, اش هکر ۳ غیر 2,221 ۳ میر | | ستساف»

 رها تب تست ۲ نوع بحار هما انا هل یک ت را ا

 سس و عن و ین لی بس مس لا شو یک رب

  7 oمد 0



o Oنام تم  

 تین نارام ۱.

 al تو 27

 شپ ماشحفلانب یس وب اتا

 7 تاب کروا e گار ءاتحفما يرع 2 لاتا سدا 3

 برات تیام ی ای بس نر "0 کن سرب 1 ۱

 دا شتر ل ۰ ےن ]ما ورک ورا کرایا ارد اہ Ef ور ےس لور مار روا ںوہناڈ I ہال ٦

 تر رد اں اور ضش تاب دم NEN ا ی کیک سا کی درر ےک اوور امان
 ساک اج ولا یس عر ہک جلے زم ں ای٥ اتتد سا ںی قا اھت اھل
 بہتا کا ےک نو ںیلر ء٦ ارور وه باودرت نانا قی یش حس ال ر یز س ۔وہ یل | رک تبع ۸ ۷۱

 70 ترکی اب ا 1 ر شر سراسر وار کر رسض کس تا ۱

 e کر “ںیسہرسا او لر ا ی DIAS LL اکے رک سو سکو واول ےک سا ےس اپ لٹ باوا ۱

 سارا تاہہ لا عج سم 1 اروع اکر سلب اک امی کسی تک وہ ےس یک رد لا
 تی توکل لو مرند یه ایا یک ی۷ن سنیے تر رو یر ا ۱

 1 ام ای ق لسو نشر تراش ردا کد یکی یک یر ر دم ےس ای کر تورا تی
 طبس در کم حرفم تنسیم

 اس ر ےس ےہ حمر IR E 81 ۔ ےس مل گرو ناص ےل زا نام!



 ۱ ف دلا ناضل ور ۱ 7 ایف ںی

 ٍِ : کود انا کب رمی کے لے سد ہدماہا سم لری اتو کر ارد ےک

 کتب اس سس اورو ا ےس اہک رب روا عاص ی٣ ١۔ےس لوک عاصر بس گارا

 2 امت رشت ھم ناص ےس ںیم

 ار قو ےل او ےن اک را یک ادا کیس یو کت فد یا دک اوا کرم یک انوکو ہت تونس
 اَ ٤ ۳ ۔ اےس کر و تراتروا 7 اد رکے س یک کری لال املا ۓ روا هد حج کن رم
 | بان ا|ا الکی جے ساڈے شوا اور ورک انا ١ے ےہ یر مرو اقر ےس اس شال
 ےہ را سوا نیکو ر ےک تا توں یہ لاو ال یکی را یاد نامسالاو لدعل

 مر ار کیمیاوی ا گامی تکو ر کک زا ےک ںی سس

 1 ۔ ںی ا1ک یب ارم دس یاں ویک ہت تفت ا یخ یک واک ن سا پکن ار ام
 ۶۳۴ ایا ارب تلاع یک شاع ای زر تک تر طراحي کر یا ےس را تنی سان
 کس ارس اروا AAI ےک بے اکل واک ا اب 9 2 اوم ود ا زرد صحن و کل الم

 تر امور وپ ادا ےس اثر ال بذار ۔یگوہ تبا مارک
 و

 1 یک ال

 رم رک لا سد ویل حی
 وہ ۶ھدص 7ص صرف ےس

 تب سوا ےانزک ا ںامی ٹیک الاد تیک ا یک هک پدمحب دلا تسر
 مج ی 5 7 7 2 2

 اج ۔(ںیےۓرکے ید ریجن ےسر ےک سما : ^ هتفیخ
 ترب ےس مار وا .٠ کیس و عرب لات نت عسل ان اب لا اب نت شراب ل دا الاو ےیل یہ( ںی ) اب سس و مهم ۳ و ۶ رم 0 e 7 ال
 کوو ررر ی ل ری جی واتر یک ھا ےک فحش 8 مه مه رس A ےہ ےیم دیس ۳ سم 7 1 ۳ رج ا

 78 ۱ ۰ سس 7 ۰ 2م 2 فی ۳۹ 7 0

 اسیر دا ج e (eos 7, ریز یی تی1 تقاط قرب ار تو لوا

 ]دم بت ار کہلا" کی ونک اک ںی سا یو دارن ےس نیر دا ریس م چے ۷(
 ۱ رز تر وک وه سگ واب ہد تاقا ہری اےک ل دا ا ر ۳م ےک 5 نک ی1 م 1 ج 7 ۳۹

 پا لو دوکس نط یا ا (ترت یکے رسدد ےب جل داب مار لوا یی ےس ربع تیر سام
 : بس ام گے کک ںولد اپ ںوآوو ےس ہر یر ترا اروا پس اورہ ی تسر احر د شے تس ضس ES و ٹ6 ا کا رس

 ۳۳ و 2 اپ ےب 1

 ا اک نسا لے ہک ز مرد ں ولو گر بیتا راک سده ہد ےس یک رب
 1 نم ہد یم یم رر ۰ 2 ۱ 1 ہارڈ : ۳
 ِ ؛کسراب امروز( شک وڈ سما کی واکس مو ہل ےس ا ہد الم یک شراب لاعفا بیرت

 . ِ دير سس بید اس ما تاہم ےب س اکے ایگ تام ا ضم ےس بیس اک

 اک ست تو تم ا نم شو ی ور حق و و تک ا رک تو ضا
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 نکیل ےہ ررر دع تورص ہد تم لاو جرج راک نا اکن اس یش اب هد J ےک بسا یر لام اظ امنلے ہی لاس کدو شد تشکب ا اے دگر ملکه موکت از
 7 تی درو کما تم ںی سم ام کک اردا ےک ا یی ہرب یش سر ترنم تروم سا

 روا لوا خاہکں استر ر کر رک کیو تن رده پرست سن اروا ےس ین ا و بستر وب تان گیت بافت هکر دانا جیب رسد دریا,

 مع غار رم را روان اوب ) ۔ ےس یک بل وقر سا ںی 4 کک اے سلا اسد لو تر کارکن و از اکتیو عم ر ردا حد را 4 اے گو چک ا رک و تیم اوزوم یب تام 8 وز اس ضد شز ا ترقی رپ زر روس مت | کس سا یم تمت درب اا اا شرف یز کی سا تم ب تر نوح یز روپ ہہ تہ ار کرا وک ستی یس رک وت روک اک تر
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 نبات روز کت ص تإ ےک اک تی اہ کت آر ا تاب تک اھت یت دا ےس یک دت کما مکین مسن ؤوہ روسی حج سش الرخا یخ ا رم را کم مرگ اڈہ ترا رالف ابعلا يسارا یاماو ناسا ای لذت اب ها 2 ۱ ۱ رای احا لام
 بت رتا کس وراد سرفر تلا ران لت( ند سفاک دی تک
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 ہت ےہ مرور رم

 ۱ ِ ۱ ال ےک ا ےک بھ صو ۔ ال سن ترکی الجر درع را اک و لگے کرا مت را

 وارن کرا ہلا دبعت تآ ات

 رہ تقیتل“ اکے مسل رل کودکی فیر ارو اد ترا ایہ نی ںیرکرکاکم اکبر لنک A مک توش مک ےل رر تور ایتفا ید دوار شی ذ رک عش سیشن اسا ےک یا ا 08002207 ۱

 ر اوس کنه اس وب یاس بوم( رک تورو ایم تر تہ زہ
 2 ۳ ڑی ۳ ھه ےک + ۷

 هر اس بشر ت انا ستار تارک تاپ ضیا لو اب انت کر ا ا

 لںڈ ۱۵
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 تک ۱ ۱ ۲٥۸ نالسےۓیٹ ںی

 | ءا )اعضا لس یانی )سک داری اک ورک یک نک
 روا فا تورو تام, اف ناصر لمسی سر
 ار فک ت العمل اکبر لغت نه تسود ردا ارب

 1 انصار ترو تاس ےک اروا ید رہ کب راق اب ےس ایکن زارا بید ول
 : 1 لات رپ پر سکس مارال کد ذو بیانات در جا ره
 زا ےک سوت ك صفا اف فشار میخ او راو شوز لرلای ڈر ےک ن استا اگ
 ادرک اد قز ںیہ لاف ےک امتہاد تیام ہدایت سم ارم زب ےک نام او تدرم بس
 زر تو کر اوا ر کر یک وقار وک نا با هارد وب ےک کک ت رد کی انرک
 دارا وہم ےس طاس ےک ولو یا یر ییا سان کردا الو یوا رتو واھ کمک
 لس لس طرق بم کوبرا ناسنار کیک رد در گشم؛ راشحف نیل وز
 ںی عی ہزارہ ہد تیر ام تیتر نقد نو ای سایہ ار وا لا
 وم ضا ںیم رگ ویزا کت یس چہ تور اک دلم سم یک ای ےل و ےس ان *

 ےہ سی ہہ

 ور را اب ساع لگن یمن بلیت پکس هو فو کک رفت ی کس طب تمبر ع لد امہ تک ناک 7 ۷
 7 اے کرت رنگی و وبا کن بج نادر میرم تببآل اصن تم رہے وع رز تا م امیر ۔ ال دارد تس نذار ک یورو درا لاد ا٣
 دف دف شام. شعر رز دانست کاپ روا پسر ےس ابر نک ارپ پس نا وک

 ۰م 5 ¢

 ریا اوم
 اا س ا ہو روا ںیہ باک هی سوج طیور عکس وہ ولم و ضر الا قدا فر حورلا تیلغ ئی خا ۱ ےہ ید و رس زشت مقوی سیل ہوس

 نو ض طی ایمرد ےک یر علو تامارا لد ےس ( کے ساو سس ا بک توہم زیرا یوا ملز ۔گںمب انب زموع بو رخ
 مات بید ےس لکه ریو ریس سا عفو رک اوہ سا نس
 بی اےک نیہ تایآ ات سن ےس نقاب فعل ی تر صر د ا ںیم تضل اں دیک اوت بلا ید ناسا سل وقف رکن بذار

 : 1 حردٍْنطی راہ ڑ کن از سارکیہیدتاد لو ناقل م کت اص مکس ارے ایک 7 زا و 7
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 ہن حت قع ۱ 2۹ ناوسے یب ا 7

 ںی یف یخ قل داو مور بل نر کم یدک ت باک آں یم كسر ہللا سیار دا دوش 7 یر راد ر لسا ر ےک یر ات تایر اار رک رایج ا یابی از رب ادا کن ۱ کیٹ ملک رس سنہ 7 ا یکم ںی سی اےڑارو مورد اں تی دو
 یس اج 7 ےک گن ا ا ری الساروا تور سود ےک کک ںی ارود یس ارا
 خلل انسانی ایفل سس باح ر و /یر ہت ارگ جرم ےن لن 2 اکر درگاہ ۳
 ۔ئد تست یر ا بیر در ےن ساتن موز دیر رر کل اس 2 1

 شم ظلم نیت )زا ےک لگن رم ےک دیر کلام بس قید چ کے ای خلا رم ما
 رم ۴-۴ ۱ 0
 فتنہ ل ا : /

 ۳ ر موم ٦ رس 246 ۱

 0 3 ۱ دم ےک ا 7 تب ردا لا ہار رپ تگیرکر اپ رم" “ےھت یدکی اض دوو "

 ۔ اب و رکادرپ سری ںیم یسلففوک طیغاد گاف - ا
 72ھ 5 “شر مد هر زر رانا یی ار ےہ لرب تلک ملح لری عاداد ضیا کل اسد ار چپ تست ہر لورا: 7 و هلال اواو کا طا کت لگے / ایک اس یجب ےک گیس اپ تام لاو کس سی ےب ےس تداعساب ترازو یک لعل تو یک
 مر ی تک اطهار
 ۳ ےس س راب 72 3 2ت ۱ : ۲
 !ts مرات محرک را سوا ۔ کے یر مکہ ہد را تلا ےس ےک سلا یا امار ی د علوا ا

 و ےس ہک ار ترضت جم گرہ ید نیب ےن کس جک کس ا ت طافت کس ا فنر |
 زا رابگؤر عاو ۓادمں یم بلو ک۔ سازی تخ سس روم بد وطار ت اشک .
 ِ 2 7 72 ار, ی وس ۳5 ا
 ر ا ےس جاف اتو لر اعز لش رو تسد تر تسلل شوا نسارار و عا اص کوک ویکھ انا وج ا را رد ایک تیلور ںی یدک دز ام اقشار کسب ب : ۰ ۳ 07-2 ۴ ۱ ا ۷ 9 ۷ 7 ا یار ہا یا ل وصد ۔ تک رک یز ھی ںی کر ایک ےک آی لن تتاَفں زوزئاس کردن .

 روآ ۔ اجے یتروکد شرک یم اما ےئ ل امیر اکر کی ےس و کروا اب واک کان پلا ںیدامتروا تر یک اد روا ا پآں تاور آب لط شو تیس وب کالب کنت یو واتس یر ۱ ۱
 دو بآ امیر دن تکامو - اف ل امتی نرم ل کرک بس ارم ارد ارت الو ۲ لزان ۱ یک ملن اص اروا ۱
/ 

 ۱ س 1
 ٤ و واچ 1 ا سد ےس ھیرذ ےک جابر وک ا کس مچ نکیل ۔ ںیہ یکن ایا ردا باتل اتن مرار کپ آر ا هل
 ۔ بیم تا لی پرکن تم ھم ۱



f. E 0 27تم 24:. : نایسےڑہ ںی  

 | گم عوار یروشر س اندابع نم عاشن یم هب یدهن اور ءادلعج نکلو نامی لا
 تکریم ددقلا کنن ٥ض ید لٹا ناتوان تیکت سر ہر تم تقر سکس “کش

 ا مرسی ایفل ۱ ےن : ۳ ۳۹

 : 7 رک رح 6ا ےس ان وآن ہن روا مدعا ام نودش مدنا لو ۳9 ٦ بہو 7 وود ہہ صورت ١ 4 ےس

 َ نر

 ر کب و شو لمسی ترم و پیکر ور کل یفآ
 با ترک رو ای یامان یسک شر کوچ مو ںیئرگرنرپ بلطم۔ وہ

 و ےک وس رو بت

 و بم نیہ ( يا رص اک ےہ ید ٹوک اروم گرام فیل صد ال
EJ۲ راد ےل ےل ںیققمض ع ی ۔ مرر اسر ار چای ار کل ابق رک یتا دا  

 ا -7 وی نایمرد ےسر اتر | هریک نوری ام ںی ں ولی ولوو ےرسوذزو ارو صو

 2 تصر ناشیلس وب یان | ںی ںییہٹودیعل ضر ہمدد توس ںیم تر ایک ر ہن ےس

 رگ ےک وخ و درک ذابع حریت س لا تو لگد
 کد f لا ےس ناشںهہیبررا ںی الاو ےہ ت ہو ای br ںی ےگ ےن کل siy ایٹی یر هللا

 ۹ 9 ۰ رےہ کن( ک تار ات د ایم انک سین شاک اد

 ےب دا با ںی کسایی کوک ابققساردا ل اسو کے لیک یک یا نت لاتے حار `
 زب اس لوقلر باطل اھ ت دبعام دباعاذ هلو ردا وہ ساپ تر تری تکراری شتر کس دروب
 یا نکا برگ ت قو ی کدر و ناشر( ں وہ ل وسر الش ںی ب جک ایل سمیع

 اے ہر پوک ترم نور ب س ب عا چپ س ید لری دیر
 گرا ی قو تاید رز ےس تر را بوک یورک یک
 4 !ا فیس ی خدبعام روا اک ںی ڈباعاذا الو لایک یاری نزار اوفرج ارات یم تایل
 | یک عاام نو دباعوتنا ہلد - اف ےس نانم یہ ییا تم نود ناب کس (لاساکد اگ[ ر یاری ن اون
 ۳ کسی تقوی لس مدل ارش ار کر

 اسپیکر اکسل تر هک تر کت لا ہر ک سر
 .۔ےہ کم ںیم ی ن اپ با آر ر ار ہل



 تر a4 نا ےڑ سپ ۱

 : ۰ ۰ 7 هر 0 4 و 7 : یس

 ےںا وہ راشا تز س اراضی ےن نم طب جقبح هلی رسد وردا عم راضم یب تندر

 انب رکا هرس ا ارب قاس تیوب ولی حج ںی تر لس زور روپ ۱
 ط رم ۰ 75

 و در لولا کنت کیا اکر سس یا ےنسوورعم اک روا اکر کر ایک ت نصتترلۓ یر دا ۳

 مرزا ررس م لطیف مدد و ان سوار ید دالدا رک
 یی نم ےک س

 مس ی ر

 ی ۱ ی اش ےل ےک نوک مہ س سال ءاهش سش

17 

 ما جم جسم هکر گل ںی اود یر سرو ی صل افر غ ترک کنار ایی یت ہہ فشن
 فای سا. ےک ےہ رت سرکس کا کس ںیم ید پس اتریش کنی ٹو

 یال اسا عل ےک س ار ی کسر یکے سا ہہ ےس آہ ادھر نع اس ںیم تسر کر وری دا روض

 ےہ یاری نیل باد ا قاتل سا قرن
 را ایا رکےن بوم تیطی ید یک ےس ذال ہرا دد ا۳ب رج ٹ رپ کل اجب ییا
 لعل سابا وص ا اے ر ابطا یوم ت اص ت عیب ےگ ہم رد نم فیس رو ےس سالہ ہن یر ۱
 هتسر لس سس ل ےس انتو راسا اوور رزم | وس یاو تک ںیم طیب رے یا افسر مگر ٹال

 رک یر مے وہ لہ سے کم مش وہ جا “سان سر گر اید تالہضوبسیر الخ اک سم زر نیک

 7 5 ۱ او نام ےک لر ایسا مروشم 1 او و ۱
 لب بیم ےک سا ن ا اوہ ئال مر ر سا بجر سما ں یز کر ںوما

 لس هما تگ انگ فکر مه تری ۱ رب چل کک دت اوکل امت تا کی در رد کک کس اےس لک ا
۱ ۱ 

 مینا ات ران ۱ ۱
 2م انٹر ہر ۲د شق بي تان یو رتل ترس مر
 ید یکم 7 پے الل یلح عرب تر اس ےک ار دا تسحاضو ےس تصر م ںیہ لا
 زن رک کلر ین کم را لقب ا

 هر و نو نمو تیلور سا سس راس املا
۱ 
٢ 

 / ۳7 ۰ دو میم 7 اص ور ر ۱

 ۱ ترس سما ویک یت یت سی یر تار رخت کا

 ۱ رج حرم ست سیر بش



 72 و ب
 درج

 / رک و

 | من نخ ۱ هاب ناب یک

 3 تب گرام ایما قام نے مکس ار ۃرلصلاہہلفو ایل عت یضح)أاصوصنیتل۔ۓار'

 /ن اب رد اتار یه نوک کے لیس اردا ید تراش ےس ناوت دا ںی انا

 تاج هک یاب ی ا ےک لسا سس مد یک سو ہور وو یہ لیٹا ہہ تی سا

 مدو رک کں نک نم ا ق لع ےک میز ےک سا ہو کید ںیہ تردد قس ارکں فول لست قی
 رک بیروت یار ںیم طیبی یک لب هوا سر ا ناشد ناک
 3 ۱م سرطولکم 3 طیف اتو ںی ارل لی اوا ںیہ مط کا کر اکاو لوا” کس لاو ت فلاو لوا

 انچ انس ںیہ یر ہد کم ددو ورک اردماز کب دم تلکس س تاچ ما تراش
 ا رز ی ابطا دک سرکار ب تارتخ کس از کیک بابا الع
 ا | وم تم مر نانی فخر هجان ہر پرو ی رہتا سل امر ور رنگینردارپ

 ۱ ات برنو تیا بالای یت اک اکی ست ۱ ےک ےب ںیم وک 7 ده
 Mr ° نت رو نک ا و و دو یاس دب کم ما مقر 7
 ابو سر یک گیلا رکےت کد ِ رک ار بد و الو

 رگ ےپ ہوس ا دره ےہ ےہ
۱ 

 مک سا وتوك کل لبر بک
 افر َ وا نو نم ادای ۱ 1 تل ۱ و ۱ 1

 و ریس فر سش و رر ند یر
 دروس دار تر کا او ی وقته کیک رک
 مات بان ان تک شا نا ربا تیپ سا. ایت کس اکی سک ےن ا

 ر دد یی اد وک ےس یکم از رخ انریکه ے کوان رم رک زس وا
 سا ان اہل باک عنہ ر جوک یے سو وف و و ین قے سا کس ان همیار
 ۳ ۱ اقش لاک ہر اولا

 7-1 نوک
 هسته شا یکے ہد مات پردیس گرو مر

 1 تر اهل مک پستی تم کس و ورس ا یت اسلا اک را یا طناب `
 1 ادوار تور سی ارگ نکی طبس کم رت انا ےس اک اردا ی اپ کس ا 0
 1 اگر هلن هم ایی بر ) ںیہل انت یر ںاہی ےک در تر دت نک یش پرو ادن

 ۱ : 1 ران تمام وفا اپەرگرسے ادارات نماد لمس مر کلا هلک 17

 سام اف تر درود لعاب اسیر شدت
 ف ےاد سش یوو ےن کیک ات لد آماده سکه ر لب ضم تل کات



 ۶نئت زم ۱ ۰. بيت مدس

 سل اقا لاعفا ضا شما ھ0 ہللا 7

 نار اون رم سا رومی ہنسا دا اہ کون کب تب ات یا

 ۱ یکی ا ۱

 یے ریا کے او ئل نت ٹک نایاب ی شد 2t "کک سری تا یکےل تک

 ی ین رک کت ای یک سا 2 د ےس ںی یل اب كدا طب ےس تری ک1

 ےک الف 27 ما رد ےس رکےت یا سد زا

 ےک یا وار وا طب اب یا ت افزا کس اکے قول سر ے جل ہر

 رب سوم ا یک تادا شالا سرر کے نس تی اف ی را تار اتکا ۲
 سک ادراک د یر کف نرو ت تہ ایان کے سی ےہ ورز ارس ًاروروا یو زو لید کا 3

u ۲رباط ےس نل اقتے تس ےک وپ ےک شکست ایم ال اھل نا نی کال نوے حس  

 رابط او تا طلا ا روا اس رس تار تي بر
 یس کٹ شرک بو رانی بن نک ر رسم د یس ناک
 ارس کر وف تک تبع ره رشد اپ مضر / رام
 عسارشس سا 9 کہو کیں ارپ یا مر کلک سا ان

 سن عماد یکم ر ےک یکتا اہ روا لرقا داص ضیا سوت سکا س شی /
 گم تل ماند رش نفر ۱ |

 ۰ ۱ ۱ تم روات ااو
 ر ا نی e 002 کاش دهانه رب اک و نم ۱
 تک | ست ماما ید اکا بہی لا
 ہے تن ا محک ول رگ ررانتسنوا یی ساپ ری و ا ا
 یورک س تیا توا نیٹ ےہ پس پا ےہ ایر رگ ان دو اں 1 2

 لس نرل ثمر بو دیر کما ۷ ۱

 تہ ےک ےہ ےک یا انوا KEE ڑی ورم 7
 ۔ارھطی اپ رد اھت ع رم کک نت امت ی ااو کک ولت ارت ر 0 7 3 رر 2 72
 یک و هد ںی وع يالا 2 ره ترضح ٹو کس ل کک و نت یاب لیٹی دبی 1
۱ ۱ 300-٤ 



 ۱ و ترص ¥ 5 نامش سیب
 ۲ 7 تو تم[ 22 کا رام کز ت خرد وای کار ی یتا

 1 م ۱ ٦ ا 7 ۶ 7 ۱ ا ew ۳7 ۱ چ 2 2م اوس وکم اتا لم گرو ں رر ٹی اسد رب اشد 2 انس ےہ او اک بک و

 بتا ور ایا ترشح ات ےک دا ی د یک
 را رو اےک ہادی یں لیا چ ا ںیہ ای سیل او مار چد ب ےک کہ النا
 ل ںی 3 م اشور سہی وا“ ور عرب ری یش ورا روا وب قیر بکس روو اپ 1

 لار رب یو هار ی تشو ےک ہر سا وو تقویت ورا

 ماس رابرت یر تند یوم ےس هزار کج ںیہ لس
 ور ںیہ کی انت و لر |. تک صا ارضی لرد ےہ مشکوک مو فر

 ۳ ے اا اہے سس کلب ےہ سوو دوام لو نوت رقم کس ا کول کے کل

 ویو, لم کیازج ۰ چم ایہ ردا تہ کردو ہلدی نات م التسارع
 تن پت ۱ 2جا و : 63

 دورود - ےہ
 برت قدر کپ سس ین اک یر پڑا نک کیک کک
 ایر تک سجدو وال تساراک نافذ تایباد نور سوگ مت لدمٍ رخ ) قر
 ور براق طعم رک کک ں و تاقاعت ن ادن اغوا ی سرہ رک ام ایت 1 بیت رس. ات J4 تاک ناس را ارت | ےس ارضا بسی لب

1 

1 

 را تیر . , . .و شرکت مات کی میگن ا تاتو ااا دے سارہ ما
 / تاک نیم ات یوا نو ابد رپ ذنپاں فیلد د یر انار ک کر داوم زاب ےس ی ازاد ع
 لیلا خم للا ترم ال و وہ سیب یھت بک تدا
 ۱ ےہہک وہ اتا شپ سل اکا یار گر کت مت یک یہ ےک یل رکے در
 بن طرف تح ر وچ تقی اتمار یسک رد ت ناروا منا ترا بہ او اپ قا ان قی ریڈ سرچ تا یہ کیس تحرک

 ا نار رّگورالے برج مولف یگ ایام ما ل دز اش رج رپ س ارش کاپ تم ۱

 ۱ ۱ ۱ ۲ ٠
 اک وج تار جر اي شد 5 ۱ N ائ

 ترش

 1 ۱ / سچ بو0 4 2 7 سم و 22 کی ےک سم :
 ٣ ا ای هکر وا تنم اپ . . هل اقشاو هناشا تیردقا ۱



7 3 ۲ 7- ۲ ۲ ۱ 
 "ی یک زز ەت .da نام ۸ ۰ ۲

 ا هم رب ہک مرز وخ کک یر فک یخ ل امش ہہ ںی کچ ت ویک ق شعر سد درو کب یف ا سرا افسر تگ ورک ینا دانا ۔ وعید تمنا زس پا کب مل شا ےس پے لورم اکر افک۔ تی ایرف فیل شل یم لیست مکس کیش ےس ت ری نس

 ۳ کروا ستر اس ں ادوار ےک نوب ے دم 2 قوم تای LL ضا من ما مل لم تم ں واک عجل ےہ کت ار چتر رک تسد رای وہ یں وید اکس ابی ا روت قضیه کت اعلاد لوک زور چم الت کاج اھ ا ہک. اہ ایک اوور وک دیتا اب دعا کر دا ۔اکس پای ں ییز تار اع تا ےک حرط سا کم آے س کلر یک بسی رخ کوک شاخ ی شک باد ید |
1 

 لپ نیز ناب کیس کتا فط کن مسی سرک و ید ہرا کے کک هک
 لنز اس دہ تی فاض وال نیلے اتر تک اروا ها تبار یو نب یر یوکے ھم ایدہ تک ںی سا تمام یال
 نی لاری لت یک تع ارد ا کم ںیلزنجر مراقر دا تا لرد تا و را
 سعر کار ۔ںیہ گور فاد یا بیس اکم ال گلاب تور نج ےرلر۷س اںی نفخ تشریح یاب ر ی یی ڈک کا ےس سو راپ
 یجب اسرار ته ال ایا ںیہ دا مشق ا هلداب مرتا نمک مو ۱ 1 7 7 ۲ هر لب و ھعد قسم ا شا ون فرد لوت وتو لر 1 ہو یه رو "۰ ۳ ھه س ا

 جت

 ١ ترکی بکس کر شع نگری -
 تو تز عن کارگر اب یکم اتش امداد حور ےسا لوک بال ےس 7 هسا ارض 6ک اٹ ر وردا ےک سارے ہی اھ ند کک قل کر تک بس ہت ناب ضش : 1
 او وا رر ایم ےکر یخ ےس کاش مو سلم تر ری قی یے زوم تیبا
 جت پ و لک هراپ یی کنسول م روس الشم لاتر رباز لر نبرد ےک لکی تن کت کم یف اہ اک از شف ںدہ کرج اک ا
 اپ 7 ۱ 5 7 0

 صر جد رم 7 ۱
۱ 

: 
. 

3 

۶ 0 

 102 00پ 1:



 ۵اا ر ن یاس ےس سہ

ا و رد ۱َقطْنم اتم 2 سالا
ل درول اشا لوپ ے ی امیر کم 7 اتو

 اورد گ

 تلیضفھص یہ ہہ ےس ںی کم لکل اغھ یاد اک نب

 چرم ۱ نا

 ء اھت کی ںیم لا یک وکں ایکو ےس زہ ملا ات تستر کتاب سا / 1 ٤

و ۳7 ا۔ ےہ یف ۳7 4 ناش کر ہل م6 شر
 

 3 ی اس ندا وا ا 1 ویب زن لک اتر زاوا

 اض رو ال اوت ےک اے کیم مے یسما۔ ںیم نر سونی زی سس ارا

مت د تیطلاسیلا ( ںیہ ولع ر اتو راشی تک یہ لر ںی نی کت ر ےک
 ٣ت وافل ت 

ل ی کس لو تن جم یس یل ا ہو ےس
 3 رشک ظص اشک اما را ںیم سش ٹو

 حم مسکن ترس مو 2
ف و تا سا تو

 رسا تز و1 ک
 ا ار

 اپ ٹج اش مگر 24 60 ےہ کر کر ری £2 ا کاک

 اقا ےس تر حریر رپ سریع تلاوت ہو گر کے جو

 ال سو اوہ ہے هکر ياري ور ۱

 رپ ہا ایم تاو ہ کسات سبا نازک ا ںا نیا اک
 نم ینا یی

 د اطا کرک یس اد کر ہناج لسان اردا و ےگ جک ں رو ضا تبا

 اتاق کبیر رس سک ار ناک تاکہ اوور لت رح

 و ار کنی کت نت ابر کب سرے کر وس کت یم یک سیلک

 4# ماکت تا ےک یل ب کک یی سن /ےسر ہا ست

 ےک ررر ر زمول / ےہایگں ارب
ب su ار ناوک کتا ادر لز تے

 ۱ رو 0 نابض وز ی

 ۱ ھاتلاءئا املی 1 و مم

 ر نار یکے هرکی پا ا همت تلات ملا او لع ا ا2ا ی یک

 2.۰ 9 چہ َ
 اا ینا ASG ا طي

تک دم یر تاک شو یار تل ازا 37
 ۱ ک

 سد ایر ارز مس یکی کیر اب
GS 

 9 تا 6 ریس یا یک ںیم اب تلخی یر (ق سن دیگر ںی



 "عن تر هاب  قایستشب ۱
7 ۱ 7 

 روآ ی ابا تاج ار رک بساط ےس نا بکر اس املاسے تم نیت سال | زلال نامہ کت بسم سلا ییا ںیم نا ںی ترا 7
 یک ا ترشکس ایکن ویٹو اہک رک ایما یم تط امن وت پریا نیٹ ںیم اپ ا در رس و رے ASSN 1 ۳ و وس رک رو نم و 1 ۱ ارش مک قضا عرف تابادا ےک تموم الہ ا لوصا لک ۲ ننداعآس نایب ل ایف دا نان ووپ ر گیریم تساوی سرہ شکن کروا بی و تب لاک بس اف

 یف خاتم رینج(

 برسد رب ےک بر تیتر نم یزغنآ نا لدا قا تند ی واو رب 0 ۳ 7 2. < دم ر را دیر

 ل

2 
 هم ےہ رک 3 ر رابرت ایٹ ابتک ں یں ر ارپ دول امر لا نم اتم لابا نم رے طط > 2م در دم کں من د

 تیاہ کش را رز هایم ترت یک کج بیل تسکین ید ےئل ےک نو نا ےس نات بسا 2 2 4 9 2 چل یم ںیم سا۔ںیہ گر نہ SSE 02 + ربیع ںی تیپ نہ تکمیل یت ا نظام یخی 2 تام کہ رپ دیئے کید یک دک ا یو م2 C> کو دس 2 0
 راس ےک توس ام اہک وسیع کر ان سے نا ںیہ کر کما اس ےک یسرادرش اف که ریس کل یر ایی راس 0 اتں یم لاکر | زرد« وای شپ ار ےس تئم ر روا یر ود
 عنود ل عنساو شما۶ یال کت یی وا نسل ياد مس کس کردا یک سم ا ید انگرہز biyat 17 7 زر تطل لسی لا سر 1 یتیم ل ون ا نا يا رایتل سد وک رکے کس رے یک بقیه ان سرب هو تیزر نا اپ لا کرا کیک کیی قو اس ےک ط اب ار1 تحد سا کسر دار تل 7 تیپ لک الضولا یز ادت سست اف بس ام ناک اپی ہا بجد ےہ اتاپ رب کند ۱
 رب کک تڑپ لان رت ےل تیزر کے سا لب طب ےس الذ 2یو ںیس یکسال م ٹینا سارا تب بای لاو سم کیجے تفکر قاب گر تب تا “شکر شل هک ان یمن کر کر وي تر کت استر ےک آں یاد فال [ اھ وا ےہ کل صبا ذی هر ال هی لمع اج وید مدرس شے نو ین لی ۷ ۱ کیری ےس ہے نایقی تیک از نیہا ےس ںی ںد کرد اکرم سان
 6 ا یک تک یر سس صا



 ناک ترم یابد" نایب

 ۱ 27 تامل وف ظر سس پل وو اش رم هر رکی اتم عین نوید رے تس ی ر 22
NINESےس  E۱ 1 و تاتاال 7 درزا  

 ملقع وم « گم هراب ر ۱ ۹ ۔ ساز رس تونے ۱

 03:7 ان ا / تر او
 ۱ “اے الٹی ایرددد ساله ترم ی ےن لو ییوروا ۱ HE : دیا جرم م یاهو و

 : ۱ 00 ازل عج ا تما ذمے ۴ وک تارک

 وم لورڑآرگاہپ ا نم یش ڈک

 1 ی ب ء٠٦ روا ۱ شف ناب نود ایر علی این اف ضیا ۳7 لاگن) لاراب سری ےشر (
 ۱ تو قو تر ےسنیڈ رای اپ یس ھا اک یا ۔ںیہ عکس
 اپ صاف لی فر سد رفت نیس تروس علم تاک اٹ سی یابد (ناع ریت
 تب تتر ےب ایکن ایہ : ےل تاق ترش ےہا رام ایک ار ردم ما ارب ںی ں یار یک دا
 1 ولور کت فو س | او حرمت سرو تہب ا اپ یراعکرپ مس لا اب یوکے جام اساس یم ی 7 4
 )را هجری راک ہیداتقد ےک ایی یر ےن وج ںی تخ
 و تردا ےہ حا او لگا اب بلغم کت س تیب آے رت گر کړ اوشا( باور هست لو
 تر ا ےہ وتی حر س یو گدا ےک ا لس لاک ارد اد خیس یک

 اگر
 بارر

 ۱ رب تقی
 1 ۳ Sul ڈر I تکی نا ی ییا 9 در ضا لان قدا

 TE اہ سرای یل یس
 7/2 یت یشن یم را قی مشن وم یاد نیز کے اوج لس تاور

eسا ےہ یف تریاک اسا یوسو تاک کود ل اوروہ ھا ع تک اوفا ذاب یل بس ایک اڑا بے نتا کک جنوب کس اےس نجم ایہ  
 , ارد تالش ںیم یا 5ا اد دے ا ی و و را

 تا

KSسد یورو وک  

 و ترس ا و مدن

 موٹر زرا بشن زا ںیز ہل

 :مرک خب شر ترکہ



 7 ا ۵۷۹ ناله نا

 هوس و ر

 ۳ ب رہ ناسا تا ےس سم ايس حا

 . نی گی دان است اس نرطی ۰ لسییرپ تو د ' امس اسود رہ ا کناره کے بایآن یم تہہ س ںیہ رسا

 عا نک ثیدامار ی ےہ تاس یک رہو شاپ کنجی کود ےس نو ۱

 4 لت دہر واں ومر پا ۶ ےس ا ن امس آں ولا سرک یہ سکو ےس ناما ہد ےس ا نوکر پارک

  7) ۲ (aeاف. درر کک سی ۲۹ ہر رے ۳(

2 ۱ 
 ۔ دک دوم ات یتا نشو س - نوه مش 4 ھم .

 گل اح ں یہلمس سز بس کو ریپ تما نک حک سد رم خب r 2 علر ها لس نج ھ7 ریل ۴

 ررر لو ت اد تاب کیا رام شی یک شع ثسمد آر 13ص وصل ےس بش اچ ڑ ادو روا ےاساالپت ال, ےزاا ٰ

 دینا کار ںیہ مر ید باس مک درک بد دب ےک هراراو تیس کر مرکب
 ا تساماب ےا ۓاہرہ ےس سر طریق رال ےک تداع م اعر جوا سا زہ بوسط یکس هو ےہ

 کیک زرا اگے اکر اکا ساری ایدرکک ال را ام یگ کک اےک ال ںیہ تگ بش ن یک 1

 ٠ ےس رود Je ورا ےس ترد یہا ےس یل ا ن ال که ایگ: هاتر ےس ہں یی نک

 ۱ ںی 7 اف مش هر آور ل یارو ےہ اکا رکا یک 4 4 ۱

 2ل نوچ تام راغ رب سم عار لابلا) ید وو مک مور

 مش كنا E کت بوف کک لاتو تساںواہ کنگ سرو لس ےس نوار و ار لا

 کک باسایداغز 097 اں رکود انت رل ے سرر ڑ اداب ارو رار یک کر ی و ت سچ “طا و

 ys کاک سا ےل شورت تاب راہ 2ت الت کک بابا یی الل نت تر کے ست یاے با

 نیا اقا مع اسم اگے امر ہم تب نسل سا و نیبتس شر ۱
 شن نئ تصر اس اط س ی مس ار امسا ںیم تسبآل اعر قلب رم مه تم او کن ید کر اف ۱

 صفت مور روس ہرا ملز ےس /

 سس هم جا 1 3 1

 Ps و ره زرد ور 77 رکن لپ تہ نم” 12 ۱

 اک

 ید ارد ایش یک ار خاکی قت ترضح مک ےس وہ زون یک ون وہ TT ترس ناز هل

 شا ۔ ۔ےساہد جہ کاو لعمر وا ںوّتعہو هام ےل



 لرز ِ 2 ناله سرب ںیہ

 1 و ےک اسکی تازلا رک اکک ا ین سین امرا سا ا شرم اکت ایبضم ( ےل

 | ما رگ طور تخار بوی قت ہوں رد یر ا ۔ںیہ یدوکن لس امر بی جی اقم روا
 وَ سین کت اب ینا کیک یاب باز کر پ بیت او کس الل تلک را رو
 رس اکے ید ںیہن ت زاما یتقگ سالک ر یک ں ات ال لار االف ر بیتا ادر ضیا کی کس
 ۲ دہرا ںیہن ت ار ی ر طز عام یر امہ ےس بیا ککے سر عی اوین اہ ےک الم ارپ هد یک

 ٦ ۵5کس لار یہود دوو چہ للہ دا زر کرک کہاکہ ےہ ایک لص م ےس ل کالو یار
 1 بلک اک بلند ٹرکد
 یر هبات لش تا طی رنج رب بای اوم ہنس لوک کے ایگ لس سا

 بی چادر وہ تک ایہ ےس ناتو کن را یاد ایک
 ۳ زن بحر بارگاه تیر نام تاب کسر را ےہ

emےس وس فلک رس  
 ۱ 7 دکن یر اس ہہ ری فاش یس ار نال باطشا سس برم یوو ارض کولو تک
 ا اظ تاس پارہ اکی گم ن آپ ںی بلو با اپ ج اے ل سرگا) یا تفس

 ا اورہ وکٹ ےس بس نیش اسکن اض ںیم توس کش یر وک کم انک رر یکن یا
 ےن ںیم هک ےس مسصعقرم ایس ےب کا بارد ایرصت ےن ساس یم تابادد بل کی

 . ۱ نسیم تاور يا امر بج۔ ( ی ںی اک قو ےک ی پاو رگ لرب

 ہل بم و طب او کے س ای ارقد ارو لگا سدا سمر عاب امد لوکل لاوس ےک تم ان بسر
 1 بلا تسنیم کت ارقر/و تاسوسگر اگر دو "ذی دا سیل سوگ یک

 ۰ دات ل وھی یم تییآس ا لار ےک کک کردا یک ت ارق تاسوسک ر جای تر یسک

 لک نت ں ا ۔ ےک تھ رہ لکا ہہ ںی سس ںی ماو تربت کل لقت یا
 1 زی اب بس تر تان ۷ت ای گو ےہ ایان وج لاک. ےس قلعه سره
 ٣ مرز توم ےئل ات ور اعم مکا رک پ آں زنان ےس نر نال م اعز طر ارب یکم عرف

 || مالم عل «تاعا هروس عهای مسیر تاک قوای راک
 1 هک ut ےن فا ترک جا ےک ھا اهم لب ام دنع مو رام ےک تابان الود نا

 زار برر اک بکا اق ںوہنا ےہادر ار عر یبا چب فم ےک رک اغ
 بی ل یو کرک اوہ کا کیر تاب خام مو ےس یوم یر سج دن ےک نو اےہ
 | س ںیم نا ید یو ا کارت رص ایت اردا ےس اغ کک یکے سرب باطن

 ےس

 ےہ ہینڈ



۳ 
 دل مل هم اس

 "اکر اع جا ہک

 7 ر

 )تیک تر ویرذ ےک گ اردا تال رکو لغو س او ضیا رک ت رنو سکه انکل ور یک

 طی کے رک ض ادنی سینگ سرک ت شارپ س١ بتا کا ا
 غ0 3 بیم ات 1 ۲ ہر کے مپ یک رسا اوروا تب انت رب اوم تک ںی یم

 ٦
1 

 ( مرا کع هاب ر ۔ ےس اکر سر فک کر یم یہا ےن ےل اا ےہ اب ان کب مح جام کن نم 2 اکت ایلکو لرص 1

 ترون لیل التاب کک یس

rz 

 + رو 2

 روا کر اورس هاو سا سس ن ده یک 7 درک لوَسر لوقت سا 7
 ںی ا رب ۳ رم رو ۳ ار

 ۔ا اٹ سی ْ طرعاش ۳
 27 و ےس و را 7 اے 4
 نام ار اتار پر سرت رب یر شف کرب سیا نس نامسآوکس یتمالکاک ےب نفی کب یش

 4 او
 گو 5

 روا و ٹیم د ےس ں انب رکا 2 ںی ےل رس نود ی رگ ولاو نفس ستر وا هو لس
 اک ناس یا ںی ا مد ںی اع میش ےس تماس نایب ےک کر د پیر تسال ےس والا
 رم اتال اسرار ےک رد لک ی نیل ھما ا کر سود ۔ تاتو ےس ل ومد ۱

 وہ جام ےس نر دو کم گیگ درج عمر برگ زر بم
 نریطلرا کس وحی لرز ےک ل کیہ سرد کل تحت تے

 یو فک سس نریم زر ١ نریم یسک هرکه لک ں تیر الصاد حیا
 شات توی کی ل ید کیا ںی مکس لر وہ ےس شکیل کن دی الدوا الص ایکن ويطلق کس ۳1 ۱

 مرگ اس او تهی تکر بیک ود کن واو تك اتے توہ تر مومن حی
 سا یا جد ہیں آکا ید چارلی سا ےہ ید کل ار ۱
 7 یلررصطلامر ںررصبامں ائ س ار یاش۔ ےس قال اش ور ےس ناضل ں ا ےک کیر ات سو . ۱
 عتسرعو ۶ ےہ رہ کہ نل ےس اسر در (r اتا لب هرم ردوو تہ نان لاک ۱

 بولے ےس کت اور کو تاور کو املا ای تب مہر کد دا تل صواب ایشاوتں کا شید
 تب تلک یب تیل نام تتسد کی ورسو داپ ل تک رو کں ویستا یا یو لرز روج یس مالک کل و |إ

۰ 

 ( ڈع ستار. بس لایک یم ننام ےس نکے کلر أ

 چى ۱ ۰ مرا ۱

 ےس اہک و ٹاس ۱

2 

 کک لآ تس هری ےک م اکر دا رد یدوش مھرمار تک

 ۳ و / ۰ -. ۳ |

اب ںیم تام عل 2 ۔اکا نو ابرہ اکن ید۔ ےس تس پلو کز نرم ےس روش ییا ۱
 

 صفا
۱ 

 16 ا ترک ات ےک



 | "نت وم ںدسےئ

 اروا زعرور ا یک نس ریو بدرجہ قهر اد جج تار مروشم ےس

 اس رجم لے نیں یھ رک ترص یکه روش ےس اط می م اوری روش یہ و ان که شال تفرض یت ہن

 3 را نعم کرکے ررشمزواےئار ںیہ س اوہ ردع رج نود سرت رو تسد آق ڈور زا لو

 او ایل ےن ضیا هرکه ہا هم مس کر د اعلا ۔ وپ دک لوگ کے لاو وُہ رت ایم اکے یم
 کا میر ورز 0 e اید ا ید ےل یکس ا نرو رج بام لای جس

5 
5 

 ا E 3 ار ناو لاک ۱ 8 ا مربن + سف ك یہ ۲

 ۳ نا راج تک ا ۳ت E وس تک
 رٹ عین ےہ قو شد تیزع کے طب راوس) روا و تبرک اس یش

 شوا و تموز ا مرقد داد ات 7ر تزر و علوی ےس 2 کس ںاو د ںی بیع اوم یک:
 o اهرم زا کانام کب وحی ینہ ید مسی تم اس
 ۳ ا ملغااوروسو ۱ میس

Eی نا ۳  
 ۵ لری اھ یر یت یل اکا اش لات نخب طبی سیب اط نضر

Ifا رج دولت رضحت تس یاد ریال یر ہو یک دوب یمن نیلام سس ےک یس دا لف  
 4 ورک غیا دم لوڻ رس توہم اشک ت بق 2 ا رکن ا۔ ےن ےہ را کنول ت تب 2

 ۔ ال زوبر شح یک کرکے ت تنا ںی چسب اس ایفا ا ساپ ہو
 2 مهم اتا ا هو ت7 2 درس هیتر ی ان ر ےس
 9 ےہ ۱ ۱ ترين ا توم

 ۴ھ AT طار یلسوم حا دون عبصاد
 ند ےن ر ےس نوں اہک ام کام نیک قل اٹ یم دلو کم وا زم ںی یہ

UESتیر شفا ںیم لد وک اوس کد ام یک ومر را امر اڑ ےس لد ۳  

 »شاد پا ےک یکن ں ی رب دکر اطم تما روا ےہ ام و کے سز | شتر کل تصور بھا
 1 1 واہ شما قاب ےس اید

 مروت جی .۔۔ہ

 مہ



 7و یر مالک cr“ ی

 نیمار ر اول “غرق یڑوقروا تین تک فو در لترا رنک اور ور اط ۳
 منع غار ۔۔طرای) یر رزم ہد اک اھت کے اوہ لا

 ام ۳ و بس ارور ۱
 د ںیم لی کی لدا ںیم تا نا جناب بت رک ی ڈی کلا رک كرد ر ترش کر ےہ رپ نمک لا طو لا شا ت نت ههدجد نر نا
 7 رضا کے سو ر روا وفا و روزا تاک که تن
 ضیپما با | گسترش یدک ور وکر اطرک ریپ ٹو سس لا نا سالخ) تش سنا
 دیوار چک ناب پست تر یک کک اب راک زا ےک کر ۱ ٹا یل ای الا زن نیم کیس تس اہ فنا راس لاس لای ایر از ےںز
 if) عرار م رس قیچی یو چی جک
 َ الہام ےل نم دا عی ارت ںی اک مچ یادم اصل مک
 رواج را لایت سراتو تر یکم اتش کتی نابس مزدا می

 ےس اس رس ما درایران ار عروس بوم علم یر وک ڈار تیک ی ما می بز را اد بک ےےنوہ اف ےک کن ورات ام ع ۱
 بتا رر سر اتم طب ناک افت کلا رکن ایا
 ستار تداعمو تیبا کم لام ام کا جے اند کو طور ھ

 200 لروروا ار کل ا تاب 7 ۱ ۱
 ری HA هو دیس اردا ی کن وان ےگ ںی شناس وم نامت رن

 آلام راہ ںی تال ۔ےھ تک عرب یہ ےےناھ سر 7 این ی لس بیا ارز هک تل 1 ۱
aارب ورا تب کت ہندو رک ساک ارت ےہ یک تم ای قرر وسر تلخ سن درود رو کذب ورق ااش لاا ےسراہہر وا سو نل اتا د  IENEاچ لولی رک درج ئو اردا ایشا  

 ا SL زر ہل سکت یز اھ نوا نرس
 رب ےس ل د بسیں پس لر رشت یا۔ ںی ید او

 نذر کسی رج کیٹ نو سارا ا۶ اروا دارم تن نمک ہما دوم 4 ان
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 امت ال 2 ۱ نا ںیم

 ۱ ۳2 2 7 ون و حرم رم ور ےہ اب
 ےس نو ےک وا ےگ وج بام اک گری راد دمت در ي ۳2 هه

 هرم ۳ ےس ص جت ھ<

 یراچ ہو زوی بک لای ےۓںرفح۰ک٤ےگں وہ اک رھ د و رز ۹ هر - شا 2

 سرکار ۔نیوملش اتتلاپ
 ۳۳۹ م اس

  3 eلإ ہد بارح لب رضا تعارض تس +-
 رہ اک نیلا تاب ےن رت ا رمز ضا۶ تازا ادارو ا عا ےس راہ کے ےس ایک ۱
  27۔ ےہ ی ادوار ےک سر چ ہار اتم مدد اس اس ےککے نرم ع |

 ضا عا سرک یاب له برقي لک آں ن کک سم
7 

تیس ادا تقی سا نب یا رش باک چي
 کوک ا بے 

 ےک وفر مارک رک کرد س ےس سو ں یکن ن راکم ر ارا ا رر

 ہی یت ھر تری لائے که بیس تر اهرم

 2س رے سرک اےس (تایاز ار ص رص ا باکس زو کس ) | رس ور کا یک ری هرز رد ارشوَس

2 27 
 و (ںایسرز ن اسر سپر نیک ب سج اگ رہ ہلرف ےک دار نا )نازی ی سلا

 سو زد ےس ساررا۔ کسی وجه نحو ش هلو ےک اروا شازیہ

اا ےک نا ےل سا ےہ را یاسر یک مار فو لا کام نا اگ
 

ےک ساس یکم اور رز تلاع سا ال قاتا ۳ نیر
 اا ادا ین نک را ۲ 

 هما عطر ترا شرارت س ا ۔ تنم ہر بنگر در ایہ ےس تن رو

17 
 لا گو شو رش ادراک اکم لام سات کم ارزو سط اول گن ربکے چرا ےس زادرپپ

 ےک نا ہال یم دم ترک اند سا اسیر رم ہن “ےس ںی ا
2 

س نا ا ںیہ لین را 2 اس ےس رم
 ایم رو اا سراغ ے

 ا ےب "ول س یر "ار ےس نوا اسکن وز اکا رنج ربی نونشیش

 ےہ ری اکر کسے ہم ملت ےک یز ترار را ادب ےس ں ہم بز ایک رک بس بعض

ر تا یم ہے امہ تو سا کے یز تر کلو ےس ےس ںیم ض ۱۶ ارو لت راک یوړ رنا یک ارم
 ی

۳ 
 اد اعا ےس اےک ضر ہم انہ زم کام مست یم ایزند بد بسا لا تراک

20 
 ارم ینا یا 23 ےس لش اکے ےک ات وت بل تاپ نا ک

۱ | 
 “یہ انور اطا اخو د اتروصض تالت ناہںور نادا ےک کس لام ے سرا ےس ست و

«x 

 "ورک نت علا دهرا اش تئ)



 مت جیک یہ ست چت لس سم اہ
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 24۵ یناواسۓیا

 بچا ساخ دلا تعا لیلا مسالا نا مراحل سم ۳

 ره لب دماح ا عر محل حشسلا ملاعلا لاخلا دوتا
 ہبلعامک قر هنا حصا یاس دئامم!صخا
 ہیلا بھڈامکٰی ابرسو | رعنا العاملعلا ماع
 ۃنواملعوه له رع هنا لعمل لیلا دیو
 متن ملا هيلع یذلا میلاد ةفص ليقف
 لیتفوتشمربغرا قلم وهله ملعدنا لعمل
 قلشایلاقداما قعزیف هرتخا لع حتشم
 وا عضوا نرطب ذئزیح ملغ نا قدامنم
 یہلحترم ملعوه لب ؾتشمریغ لیقد ةبلضلا
 نورٹکایا!ذھ ٰلعو هنم ذخا لصا راہعاریغ
 یش انئئاو یسک رد ہد فرز | مهتم
 ؛ماماریملحلاد نایک نیا ر امزلاد لیلغلاد

 شماشهیور مت اطخل او یازغل اد نیم دلا
 ہجر ةفمحابا تعمس لاقنسحل| نیا دمحم
 لات بو نداره مظعا هدا مسا لقب ہللا
 زٹکار ءاملعل ١ نمربثتطو یراحطلا
 بحاضامھ دنعرکذ ل هنا یتح نیفداعلا
 اذهنمملع دنو هيركذلا نوف ماتم

 بروع نود هب دمحلا صصخز هجد
 ۔ ساعت هئامس۱ نم

 7 ار رزق سوي ضرر بر ۷
 برازر امان ناسا گو تارا سگ دا

 روم روم اے رکے چہ اکے سرسص وہں یز ١ جم اي ریو ری رم هل

J ر واتت یی ارد دی چ کد لاش 
 ميمشدام دارا ا
 ا

 بی یب نیر اد الا مم سکے لاعتیرب سار ےلآ ں رتا د ہک ای 2 1۴ هک و رم قت ۳۴
 گرد بجاد ندا میل یک ہریرہ کتا سرچ هل 4

 راہ اار کس انے تی تار اک لات
 یر ور ےس کر سا کم ی مک ہى ° ٠ر 1
 ب زلات ن ارکان بذ ا ای لوک بب نود ہک
 ر ےہ تسرب چ د ا, اے 8رذ رکد کک کچ
 مان کرک تنے نل
 ےک و Soll کر کوک بس تر

 یک رخ ےک دن سافت کے نہ تشیع

 یارک ار سارا بلاک سی ا
 را لک تعا ےس ہد کیف یٹماہتقرسا

IDNA 
 م اہ ی کپ لاردا کپ آب
 ویر يا اب لی یاس یا
 درس سرگرم ۲ إاطرب 7 اظ ما

 سا یار راک
 یاسا یر کسر سا د مال” ا ےک از ہو
 یر 1 راس ےب ی دنس نشر اکے س تیره اور

 رک سیلو رکنا ےس ںی زس ےک ماتر بصاص
 بیک شاذ مر سوو یاد ےک
 7 (GI IAT ےس رد سوا

 لربع اعر مالا تر

 "فرم رع

UO jeje AN 



 رب سم تم ےس تو ہی مو یس

 ٤ اسب تارون شی ایگ قی INE ن تک م الق رر ۳

 Vode اے ان بم ps ایی بل کا با سا هل و هر

 ہهیلعدلدا لصرمەالع"لا دک امسا ھما
 ۱ دوسلا هل اصن کب یم داماد ولسو

 : لها نم وريو سیاف نیا هلاق اذعح
 : لاصفل اشک لکل لاشو اولاق ةغللا
 : لات و « وومحم و دشنم ةا ا

 هب یس امناربرحتلا سرش ف
 لها دّمق ر ہّلدا دنع درمعم هد

 "رثکا رهو ١ دانعوا ")جم ضر»لا

 دقو كلذ ربع لا ادمح ساندا
 یس نا هتمکحب لدعت ہللا عنم
 لیبقرعاشیا ا ہریغ دها هب
 , تب نا یاد ا درجولل بی راچلحا

 لسلق یش دمحم همس ثعبب

 ءاجر هب مهءانبا برعل | نم
 كل اذو هبا نوگپ تا لگ نم
 ` مهنمالک هلساعت هدا ممتم مث

 دحا ام مع دب دا توسل ۱ یئدب یا

 فن توس دع نه طح وال
 مرش ی لڪ هرم ا دلها

 ےس

 | لاا : ھ۹

 مر راو رے ولاد نو رام“ رو زنا پآ :

 ١ منسجم نسخ تم ںوم ام رم ےک و ت ا

 | ہلا ي70 شه ترک و اع هد

 ٦ ست تار روا س ران را

 عرشردا یا اجور کروا رن اذا ار ںونلصخ

 ہکے ای کر ساکت رخ تارک ریت

 یکایک عا ہک ناپ تار ں یز لب وہ
 ۱ تنگی و ا ےک ربات وصخ
 ۱ باوا ارد اس لاو رز نیر رپ

 7 کو سے بک )دا ےس تشح

  ا او کرو ضا ےک ۷و

 الار هو شرع ی رک گر

 کس ےک ور عل سا E ام وج

 ۱ ۱۳ تو یاس اں پا لک

 قور رٹ ایا ا
 3 مایل مکس ام ےس ےک یش اتم اہ
 : رسا جیکب ر سا ءا کود ےس ے رک اک

 ا ص لو یم ںی اےس اوس 1
 ۲ و ےگ ترا ید



 Q4 ۱ ۱ ناملس ےس

 ` وزر ل یناشلاراف
 لبخر 1 یگ کردا هو از ےس سا ییہ یک تابش رب 7 مل راو

 یونان ت مالا یکسر ےک را مارا یون نامر ں یاب ےک ا

 گنبد کا ضمایر د این بس کیم م اچ ےگ نہا کوہ ب ےس

 ۰: یر ےن نا لا قم لومو اب کے سادا ی ا اشا ےس بمب

 تمیررس کک مودل !راد نر ول ارم 27 بلا قورن 1

 تر بب کره تار نزلو م ترک

 . یس الوم نوع لپ یاس نم زین و تی

 لس لگد ات یم ید ا یر فدا نیت
 مت ببر سس سس مسی و میم یک ےن وس آس

۱ 
 سس بنادر یا اف اطہر نا باو عماد لا ۱

 تاور یگ هر گرو مواد یارو ےھت بیات ۱

 لر کیوسک نسب نت و لر بازان اسکا رت ۱

 و ابتلا ا کل غرض لت 4 0

 - ار نم تارک دا دم نت ۱

 1 ۲ روم

UO jeje AN 



 وہ نالے رٹ نیب ۱

 ۱ 232 ۱ دم ۱ 7 ۳ 72

 رپ رم یو هاھج راز پیش
 رکعت مرد 9 صوور ا3ک رپ ےہ د ےس رر

 ۱ مارک تلتر هحو یقس و ناناہلع نم لڪ

 ٠ لاصار
 pirs .۳ 4 مہ تم

 ٩ ا و و ا و 7 ۹ م ۱۳

 نر کاک کز 3

 . ہنر اکر یی القا

 ۱۳ همه 49 ۱

 لاو ارم 2 ترس رو روس رام دارم

 ۱ ۱ ید نر جٹ ےل سر سد ال ماتم و

 نمک تک تیر لر: لر مم

 ورک لس کبک س آے لس ایت سسر
1 2 

 ۳ یی یا 3 زظ

 1 5 ےہ ل 4 ۱ "٢ 3

 1 ۳ 55 ال ۱ ۳ 8 7 ۲٢

 1 ۱ 2۵ ۰ سا 12 مه ےس 3 ا
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 ے6 را باب ابرو ۱

 رز ںیم نابرن تہی اغوا لو جاي مار سز رنگت هی لح
 ںیہ مجید آل. ار لات کل رمز ت7
 ` ۔ںوہا اجے و تام کمار

 لے تب تار مگن و JB Ê تشارہو روا پرحر ر تر ںولڑاہپ .

 ١ تروا اگ ں و مانور نوت
 8 ر اا رک ےس ترط گی املا تنحم ہے یک تفکرات ر

 ] ےس یا ازا یا TODAS | چسب ان جہان زکر ہہ جاجا ےیل

 : ار ار رم ياد کی

 3 تا ی 7 ریش دل ار یر اح ںیٹ "اج ےئل ں وود کس شانسی

 داما ےن آر اس یرفس کی لی ات اوہ ۱

 7 غل سرلشکر سیا 7 نزد کج اعم تل ارگ اب تس

 1 نس ان نس کس یگان سیراب کت فز سا ےب قی گم

 ا بب بس مرر نس لاد EE د اکورد 117 مپ ساک
 ۱ ییا وما لب بم هما سا تم لھ ۰

 سس رم از مار اش اعم کس ۱

 | ۔ ےک ےئ "تقف مے یا رم ےن اس ےک ہر رک رکے ئارکں و ولار تادا شب ی

 ا کپ بر ار وا تعلیم رک بم ےس اد
 یش نمد تیس وو ار ۱
 ا رژ یو فل ید انب ےہ زم اعربرا د ںی م م بک 'سایارخا ۹22 ۱

 اب له کرک یو اس لعل و ا بسر ب ۳

 وا ی رد کس کر اچ هاش نلوم ترمز رپ لص اح تف لفرد کت یورو رپ راس ۲ ۱

 7 ار نیلا مما یم ۶س ددد ۱۳ ۵۷ 2 ر× ٹا کس مس شف بس يا نر

er7 -سگی اب اےس ہللا ارکان الر ٹر ل ا خرج جت تسر ار یک  

 ر تار ین لان وصال
 بز در سر کنار خرم هر کس ۲
 و کارا ر ر رر مج
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 کت

 ود اس 2 و سر یوو املا اہ لو

 ۱ ٠ :ےہایکت یادر ںیم سنس یا را
 ۱ هی عروس لاسوسر پکس تست س ا ہللا سٴار ىلع ةم الا ههل ثعبب لجوزع هل
 وز ارگ ید ےس سا طه سا جاگ سرکوب ےن -اهشد هلون قاف ام

 ۔:ںی سا شا لار مج ےب رک رن یک ٹرم سا يربر ثرغرشا ل دہ انت رح ۳
 : تکا ا ےل امت شما * کر اش اک کی ہیلع شا تر وع ِ ی ها کس نام ی اقا

 اجر کا + ے بیا سرم ےک کدر لس کک نم دةنس ةَكاَم لک سم لع 2
 ےگ ید نکہ اتر کی رد ےک سا طس اہ اگے ہر تکیدح ق هشت “اند اهلد
 قر ثیدع ی رسد د کاپ آرت د اٹرا سا ےک پآ تلخ لک نم ملعلا اله لمحي
 ےس نازک ید قیم س ا( ا ےن پآس یم تھے تیر هدع نوقفنپ هلودع

 یکں ولاو ےک کل اہم ہو ےگ ںیل ہنس گول کیو با نیلا لاحتناو نيلاغلا ۱
 یکں رب اجر | ےس ںریزاس تن گه ےس فرش نیلعای ا لیداتو

 کس شوق رک تامل سا عرب مل ےہ :
 مولعمو کے ٹا ای ہا اک خیر تل سر عون کم السا ںیم تور یک اداشرا عا عکس و ہیلع | روت ۱
 ےہر کدہ ادب ےہ سلف روا ےک را کشا یم نام زرہ ںیم تا س ادل هک 2 افشا لس ربا لوس کہا
 ۔ ےس ےک ییہ لکل سا لا ےسا ںیم زاد ا نزاونتمروا لرنقم تان کان سار یک پتو طار ارگ دان
 یکم اکے س نوک تلخ نام ےک امرت ای روز نین لوحا فلخخر داراددا تلخ نفل ےس ایج اوریہ لا
 یی کر عمل تار | + یک جت یک وتعد کب ید تار باکس ادعنا یہ ا
 ین دوا تنا جیک نر ےس ےس سوک ہہم ات یر تق کلم ںون یہ ای ٹو ل ال
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 َ خ ودیا ںہک ںی سس ے دری یں
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 ك۷ ۱ نالے ٹیم
 یں یک ایان ادرج اکے سر ار سرب ۳ پآت لوو لم کن اتا نس نی یم 4 تاز یگ امل ارپ

 7 کی / هه امت گن ری ای م اکے س تبار تم ل ےک ہد طساچاو بر یم: اگلا رد نر

 انا ناوضر ہاں لذا نرآن وظف احل هل انا ورک نا اتلرن خاتا هینازارفردا ےابٹ ے زر خاک

 ایران آی ت ضرد ےک یو رکے سد )رکن دل اردا یا پا ثح اب کم ایا توقد زی ینا ےس بم ا
 سد ن ارق ل مرآ شف لا تکاب لرپ ںیم تکو لوک ف الخ برب ےک ه تعا
 ےک فسخ ناب متر ا ارم یلف اکں وہا ںی تف الفرو ےک وب ابو لزب ںیہ تل جانم لب پتز رضرک
 نوک ارپ ورد لایک فرم فارس نل کف نا ےس امت چت نرخ

 "ددد ادب اپ پاکت او فدا تیر کت بات یر یک ت وب عمر کا کش[ ام وکی کیا ے
 درس مرا باش را ری نیلا نیم وخ کن رم نا شو ایئر صلو بح اص یب اط

2 

 تے رک یل رت یہ مالسا یو ص برد ا اگل ےن اج ایکر وات یک یم فرق لسا بحری ایک نوک

 اےک تیر و بیلیارد کس شا ی م اثروا یلدا ناف ملا د تیر ون یا ماما

 لب قر سنت اپ اج یارسول یعامم ا اتم يك نور نک
 یگ فا ودر ادای کز وڈ کشی امر پر کس یا

 و شاخ نیا اکا اک ینا سیم امن سا ےن لات یی ترو زم ل( خاک فی ں ںی د ارز سج یز

 | ار ےہ ےل کک یار م کا روپ تر دات الوم ترص هنری

 کیا ےہ ام اف: ںی تے نک رط سا گرل یو سوکت رو گر ںیہ ری"

 ساس اب ایالت سیکل اد گو ںی اےک هر نون اہ
 2 نا تک ورم نوار کوک کز کنت در ےن ام اب نی الو موس شا نی

 س راب اپ ےس ںو ا ابازف رد دری یا اتے امت ر شا سد ارز یا ہنی ےن ہک

 ۰. "مک ملاقات ےس زط سارک ور کرت اک اراک
 اتا ام بر اینداک اف اند ؛ تادا ا یش سرو اراک مولف یدانو رقم سرور ےداہ *

 7 ۶ ایپ سا ہد کی اف منہ تر سا یکں ود سخی بحر ےن ا کا م نیا خانم کد ا

 ایک یم نر ام طرز موارد ہند کک تیتر ات م طلا ١
 لیس و ۶ کات بع اش ار تل اف ی ید جی رو ےک نج فرش زهرا فلم ںیم جر ٹیم وم نرم

 سا 0 ام ۲ ۱ ۱ ١

 صدق امور ربا نرخ اد یم جے « نفع لہو اار نا ےس ںو ہن سلق نھ ک ٠



 !یساپااررم ا ۱ ۵۳ نوے

 یف نان الو تر رک اریش ان لوح ترم قم سکس نکی کک ل کاش ارد | ےرادا ےس تہب اف

 شرر خارج ےک الما 7 ر۶گ ر دک س ا ےس ںوردڑ وسرد ا سالم اے یو عد سالار ان لوم تزخر و یا ۱

 مزبم تالخ ےک زار ط کانلو گراد دام اردا نر ین کت ممد تیٗرفمےےنادخ نادرم ابر
 ےک ناروا تالاب ےک کد کد سالار انالوم تزن یہا ا سا اهر رکن شک یر سو ورال ۱
۷ 0 

 هوش ناسا تر بنوری اہ انروا اصراداگ ٤و بد سالار لرم ۱
 گام زنگ ح ارم لیشامم ا ان لوپ ارنا ےک پ آے بس اس | ابن شرو ١نو 11
 الرمم رلاد کس ار مال وم رم گرم 2 مایک بد ےن ا کر تنرکس یگ ر ںی ۲. ےک ےساو ےن
 ہا تر تفکر شیخ لات مح اس یی لو ںی ونار کی ولید کب حاس نی

 د مک بارم لام اکی اورو | وے ک نا : ےٹکہز ایم ےس س وتدل هاش ترفخترد ارا ان یر ع ےک قت صا یل
 صادر زنیم گرا زر ہا ترت شرح اص لت لا قع ترک وب تشق کر یر ا
 ٦ م0. ےہ بحاص لیا الو ےس عامر ایر نل ےک و درارو سد ان ی ۶روا بیا لس ؛ نام رگ نصب حاصل

 مه هوم هزم تردد یک ح امص س ایلار ان لو تبسم لم ےس بن ہر شک بح ا قغ تشل یک بضو
 :ً ۔ے سا دزخا لپ

1 ۱ 

 ۱ روحی سی دیگ ی رلا مات قید | سال فار شتل ہد لس ےک حام لی 1
 سیم یاو تلر کرک ایل س ا تت نضام در ازروا لش ئو ص کیا پ آکے ب ےن ما کرہ لاک |
 ا شرم ںی ید م لت ار ےسا اناج یب تقو وج ےس ٹرامو رد صد تر“ ںیم یللاتداب ر۸
 روا عشار ایف ا۲ ےس ین ےک بح اہم شک ا اره اناھکاکن جت لن ر قم س اب ےک باشم بلاف ین 7

 روا ےب کر کرانا یب کن ا پک کد سرچ ےسر کا گود وچ سم سو کس یم گھٹ لام یکدم
 سم گور طیب هشت ہک ٹی کادا درک ات تعاد درع ےس نایوکن ار نمک در سن پا
 سرب تاد شی ام ات ات ایدز خاکی رایی بش ںیم گے پآ انف نم لب یس ا ںیم ید نفرت کک لو 1

 اہ مک ال اک آے ےس روا ےک الخ ےک تایم ںیم ار ینا ۔ ےتک گر تربو تنی ر ارب ےس پ لس ۱

 ی

 موس لا ارم یر مار دم بح العالم

 ۱ ۱ تہ اوج
 یر رز سایت مترو بد کن ارو ا سالار 2 |

 ۔ یکم بحاص ی قاع اتوار مز کو لا رکن لم

oe 



 زمین سا تل لانرا ناصارکپ طاقت اب کب ال

 0 مگ آہ سرو کل نادر اگ ا ناروا قل ض )جیتے رہ ام یک اوکپ اف هات 0

 ۸ ےداڑجاصود سقفی مار ح اص نر فان لو کو ج سس رسد اهتمام

۰ 

 اے جر سا تیم یک عت دکن ا ہو الع ےک تست یل نف ابی کن ااےترک وجلد یب یک ں تا بی

 7 ۰ ۳ 14 و کے 4 1

 ارتد ےک ےک تل فضا ر اکا ںی تمرض لحاف 2 الوم تع پآب حرم کیا

 اس یر الوم سد از اه شب ےک ابا کپ آں گم یرورف نادم همش ل ارش « ےیچج

 بس بح اسی لمس لپ قم سوزی ںی کک ج انع لیکس غل مو اندر زان از

: 
 تیس رم ضا پاک ۱ ٠ اجا بع اس رام ایم حاس سا ورم | ٤ کی ۔ حس بح ع س ایل ار از لو و بحاص یر یحم
 ےک ےہ کما گپ ذبح مولا قت ور ےہ

فصتالامرو ی تال اکے سم تسو و وافر و | کے یم زط یی نی زلوم
 ]ان ایری

 براک کری قرار نا ےہ تورم ایات لس نر
 خاک رک قره

 تر رد قالبی کارگر سا مدار

 .  fما لک ددا یم وا رز ےک کشی
 گرگ اب ںیہ تیک ا ن ککے سرک یر روا ڈال سا

 اف ابرو سلم ید دم واعر ات لا رخ نا بح اص کر ل ےہ.

> 
 تاب پیر تر تیر انب ںیم پشه مر اس هاب کنی اس

رب بحاص ایک انالم فرد | جدا
ک2 یو اڈردا فی ںیارد رکی را یکی ط

 ت 7 

 ہل

 ایں اپ و ا

س سرر ب کیجے سا اھڑپ نی رلعلارپ اظرف ی داس- ور
 می اف. نمٹا ا تی خر وتل ے

 ۱ 5 ۱ ۱ ارگ او یک و اینا ًنوزمت ہاڑر لگ

 1۳۰ ام طلا لاو یک الوم سا انب هلو دلار انالم رپ | و
Ng :۱ ۳ شرت لوح  

 اض ی ول ےک ی داش نگر وبا ام ی رفع ر ہرلاو کپ آ .
 ۲ 2 با سد رد اد آر ار ارور سمن اتمر ایف ل ومع مت رفح سو از ا



 ا

 سایپا لم ۱ ۱ 7 ۱ eT ۶ الا

 ےک ساری ادت قوش تسپ یھب کت داب ےس کردا یو ٹیگ رول یخ سیار ل ا ۱ اہ ۱ و ا نارد ارب ںیم تیم کت رعت ا ہک اف ے ان لورو ا ںوچیر سل یم تب کئ لس ےس و درو کت والی تب اڑا ےک ار ان الم کے کم اھ اک ت اب سا بح اص یی الو ےسی اگ بم یکسر گا سل ام سقم سا سم یاد لار عرب فان کیا یھ ن ب کم د ادا هو اس ره تو تو سا ےس مد گنتی کرو هر گر لر یک یاران تو سای شا تکه س ورک اس فہ اپ ها لک ای کس انچ کھ ما ذکی تسدخ کا گنگ رس ب حا کرم لر اب سبک پ آں اد ۳ 7 ایگ یر اب سل اک 7 ترک ر تم يا مد ساب کس اراد تیا یک دعب یک وش ںی ۱ تقی معین باک گپ را ا فکر ن آر یل اطم وفد لادن اق ےس بے ی ےس بس عل ۱ _ یاب رو نگررگس ابا ی ولوم پہ اب کت ارد وکب ا مصر امر ےہ ترکہ ان ورم ب نازی گا یا اولا کود ضیا کف آسا ےک سی دم بیت تی شير لرم کت عا ییا نفی ام از ی ست اف تب لار کیا یں کرا تما ی ن ان یک پا ح رط ینا 00 ی ۱ شور روا نا ےس لکی ڑی ی وص سض [مرداراج ادب ےےڑب له ےہ ەز ارا وو ۰" e ۱ ش لیا خر كنا قال لص کی روا ےک ٹال رقص سکس ورمز ور ےک پا ہد ۶ےک ناسا ا ۱ ۔ لم یم اراپ بسر حر کا ںیم لاپسدب ا
 یں کن دک کی کی بکار اوج ےےن بر ۲۷ گور کی او ۲ر کاک بص اص یکدم ناول زور کیا. یکم ار آل ساس پکا اتم :ار عد ا اب اکر لہ د لیک EÊ ٠ تردد آیدا سا اں ناب لاد تان تار تم ےس جو یک سی: روا یداطا ا لاش ےک ؤا ےن آکے یہ تیا دد یکن وکری ایا دوزخ گپ ےن پوک ا الم کب تیا لنا

 سو کت عامه رش راز یر کیش ںیہ سرد دلع گرا خرما ےل فرش روم مس لک تم کارگر تپش پکن تی سد تمہ ۱
 یر لع ن اربا علوا توحد ینو یکن ادد | سام انالوم ہلا

  :یورن لع نش اولا ال وما ترد نیو یکن ا رد ا ملا ومن اتالوم گۓ ۱

 ۱ _ ص6س

۱ 
 مس

۳ 
 مس

 ےک وک تا تر ول ہت ہک ہی



 نا

 err 820 ۱ . نالے سب

  Asاکو روو 6ث ردم ےس بحاس یر لرے بہر اوددی لا ۰٥

 در ےک یر سر ر کک ادیبشسر انالوم تزدحےن آی ں اردک م ات کیک ا ا 7
 اب اےس کس کن ترت یک ںی بای ر اگ یکن کو تی کت جم تس ر تل

 "روا اچ ےل ےک کو ہرجش هر رگ 1 ت ار یک یک ا1: رک پ رب ےس تر ایا ام اس نل

 ٤ و کرک ںیم بحر ا انولوم۔ تم تفت برپا ےک پ آی بوک تیر روس
 ا ترد ت کف یر ہک اتو انار کا فردا در تحت کس تر + شور
 زا کرک ت زع یی ھام وک پ ثا کرا ےس ای یک اتو گه س گحامص
 ا ورز ور سوری ےک ےن کا ا اڑریگزا ارگ شو اس ساپ ا 4

0 
 |۔ےترازرگں سلف تاک اررو | نر بقا ره برے سر ازم ےک ور ل ارب ماش تر ت ادا رم ترس « بر تان رکن 2 سقف

 رپ ےنار بح اس لبه نٹ تزح۔ ایر قا اہ ےس فاخر سلب ےک کت زحح ںیم
 ر نوک سیم و درو یدین اوو ا الوداع ترا گول نرامنبحاصرما لیک انارو ترشح
 اکر ار مع لے زوم ی ات ارت روا ےن ہر سر انار ید یر ان ترشا
 3 او ترار ےک رکا اف روا ار بص ارد الا ریکاالو) تحت ان سرد ۔ایکہ رم ام اب ےن پ آں دایر

 ڈیز سا هد مکان ید تعا اد غم ے سپرد اٴ ر لص اھ تیر مروا تیل وہ ا ےب جس ہد برک

 : ۱ اف ہرشاک ساری رام

4 

1 
۷ 

 2 اب دچپوگ نادرست نر ار ی و
 ۱ ناک وب لاخلایماسآی سم تب لر )۲ ایرو اس رم تسارع

 ۱ ڈرا ایکس ل ات بح اص یر لرم سس صرع س ا ےس ےک اصل ارگ دل اییدمر روک کسی ال سوم

 2 هرم کس مایکل ہا اد بت درج بح امر اتوم اب ےک مین اتو ےک لامتا

ےن مر رم ایر بروط لمس یم ید سس ات اوم ےک نر وعر و | یر ید ریپ تاو یک
 ۳ دا الزام ال ےک 

E: 

 ۱ ا سیا کش ایسے من اح سید رن یلاخکس رد اد یگ حال روا بحاصرلار ےنپا کک
 ۲ ۸ ےک و ۳ 7 ۲ ۰

 ۳2 وب ےس ی ررر امزح اب 1 ا رکے ے تذاماهسگرح سرما لب الوم ترک ار

 ۲ ا کیا قع امہ ںیم ی ر سی ہت کنار ےہ کیلا ےک نیلم ان نم ٹک قمر کال ید بارها ید

 ر م سار اہل یاد مک یتا ید اب کان لاس لگ سم اپ سست قابو ا سم یس سی اھت هر

 تالا
 ا تب ۱۱6۳۵0 ati ٭٭ ےس واک لاو او هل عن



 7 ا
 نابلس ےس ی 1"

Ane 

 یس شہ ےس م بیت تم

aS TS] 

 تست
 تك

 نویتفاسروا ےہسر سردی یر نج یت او ےس آر پک ن امتما سا ےہ ےس شاکر یل الا یت ست ۱ ےڑب ےس کر شف کش ورم ید یر سا 1 آں ینمقرفر ارب ہز ںیم نانی ار” لا أ تینا تیرا یکں واف تافل اتوم اکرام سالک کرس ید ورم تم نک سر تک تاپ
 امر اشردا ےس راک یم تو از اثر. اف دازاک تش اردا ہر ایم ےک نلرم ید ارز ۔ے ہہ ےارڈ یھب وک ۷
 اسب سرد اکت دم ید سرو رکا ط سیم سما نام ی تقر ےہ ر بام ںور راب ریت اراڑ ےک ۱

 _ ت کر تاشلا فرطیکس ارگ بم قو سا ان ںویکی دار زم یہ اسی دک۔ رو ای با ا

 7 را

۷ 
7 7 

lerr 

0 
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 ۔ یگ بل شر ادعتی کد الطرد ا ١رب عرش ماع طه فتا اڑ

 رد داخ لرب ک ی و بک[ یو
0 

 رس یی جب ےن ریڈ میر کلم اھت ن لآ ے س عناد ام سا که ےس

 نرم رالف اید ترد یک نب ے فیر شک یم الغ ہا کان الوم ےن نیر تام ۱ ئل فش ا 1 ۳

 دریا 9/ با کلش یر ضرب طس نل تاہم شان لوم ۔اھک سیل یپ ناتا ال ارل بنا سا در ھم ان نار داد قو درک اب ص ٹپ اےس یک کو کف
 لاش کی سیل لاک وک رپ لر اوشو یب تب ت اپ رکن رد ناوت لیس سرک 2 امن ام یا 7
 نوبنگرکاط ےس ج اک 1 کرک جب نیا گرا ےل ےک عی کیر ےس بسر نکن مات ہں وہ یک ارب
 ای گر کش ایک لوم ےس ون ار امان وا بل اف تری ذرت دما طی م
 ےس حر طر ےن نرو 1 شش یررب یک اے کس سرا قیمت یک زوم یا. بر رر تا ریال |
 ںوررزوسررا س الخا ےک ان الو بسی گی مٹ اتے روس کس یم زلف ےک تاو سل ےک تی ی وک اب یرایدس ۱ ںی جرم کپ ت بنک سد ںیم نم ها ت ےس ان الم وتاکت سبور راز کیک ایگن دام
 ہنی تا اب کس مولع یو نیز نادر کیا کس ا ید ںیم اع ےک اار لیلی ہاٹ کا یا
 ۔ےہ یراب کم با یاب

 روا بکر یمرو و دروم ےک تیتر دا ا ال گن ہزادزادلج تست تستر بلد ب نر ض_ پیش وہ سا ےک بام تیر قشر لر کت
 رر ا یر تیر تم ترف کس راد قید بارم ےہ اتد ی رد م اک یر کد 1
 ےک اسر کر مر راز ےس یک داد نا کول منا ںیہ ےہ کت سا سا و وارسا لک ا ںیم نلا سم یب ےس گور رک
 0ج 00 نیر ںیہ ون کرس ٹال رتی ںی تاج و لا ےس کنید گا تر گاز

 دک وچ چ سش وم

 و حا

 تم

 جا

۲ 

 یی سض, رس جم سم

 درج لس ارب روم زا ترک د ید یکن ارد ا سیامک مس
 ۱ )بس

 نیر

UO jeje AN 



 ا ٠ سلال ۱ ھ۸ ا ناله ۳

 ماکت اون کول را سا کرب یس کرلے تب یس س۔ یش یر ا نیب بار نی ے

 رکا کٹ سست و عر الا یکن گول فور ر ادر اےک رخت روا ما چتر دور ممی: بک دا ٹا رفع کا

 مرد کیت الوم ا ےک کوفی سا نی شیپ ت الاما تارک یم گول بما
 اطر بص غ پرس کار انب ا ارکان کک ں وہا روا لول فرو | ابا سیم

 " انے یاب حاع ما ۰
 با | ها روا اوہ ویب ریو اد سرد ںییسردم یر یاھدڑٹیر سرد ںیم خورش سب بصاص ماش ب

 7 رک کروا اوس ےس سا ین اک نی یمن اس ےک نا رکا یو ےن سی ےک ےن آه س تشویق

 ولو اع ہو ییہ ےک ےن انت رگ ںیہن مصر ےیب ےک بت یار گر
 مسو رک ںیم ےناج هر تا مترو ام لس نو یو لغم رر ھر وو ساب

 ۔ایگ سہ لدز بس اسدی سرا هد تس سا اکسس یار

 لر کف کن یہلاط ےہ یو تک نو ےسیو تزابب 7 ےل ترک مکتب جا ؟ یو سیا دبا ےک سا

 ا٣ اوتار دا ایبک رب رپ ولو ےن ء انر کوک رد بز رویه روا کور طی فل
 ا. شان ترس شیردا وہ تری ہوے ختم اس ےک یر یار اوہ عرورشودرو
 روا لارا باما رکی ب ہد ہدا ےس دارا اگ اکہ ین کسر ےک اک ا روا ےہ رو 2

 تکه کمد کہ تر رکو قبر یکن ںیم ںوک رجب یل وہ اہ کافر
 1 همدان روا گارد گیت لاو ادا ٹا یوکے سرک تس ارد یک ومل یس ےک رالوا لوک

 : ہل یم ہک رصد رکی د ییہ ید کن خمیر کف یم نیلام ایم کے گی یک کس نا هدا

 | اولا رک پمپ رم کد کفن طابور اے شا رکا کے یب ےن ںی ردا یگ رب
 سد یار ترم تر را ےل لم باور | یل یروضعمں جن ساک م۲

 ۱ 0 گر

 1 ےک ےن رش اونو ۱ کش اروا ال ٹرط آر لار کں و ہالی نول امن ےسروط ص اشرد او کں ور ۱

 رب ' 4ابو اور کے کت ساکن اپ
 تکی روپ ندامس بح اص وم لوکس ےس سدد پلک 72 یر 7

 0 بد ے اف Jy م ایف ںیم ہرونم یم ہیر کر یا 2ر ےگ ےب فیر ۱ ۶اا
 : 0 دگر ا ےس نادر کہ ےس نیلم اکے کک وہا راروا اوہرما ےل ےس اک ا ھے ںیم نارد در یت ۱

 ترکمن چاله روش و روس قرار ا
۱ ° 

 ادب ثل حم ید تیز گروپ رع ۱ دمو ا ا 2

 ]سال لب. سین و تو مد کن اروا سالار وان لو هلع

 | همی ۱



 سا نرم ٦ 4 توا

 فر گپ آسا هک خو ا اد مو یگ ںی اکے ھن ا
 مالا کم ںیم مارک د ترک یکن رگولردا برگ رض تشک تی باردعب ےس ی بلاد ےس یب سب

 ےہ

 تروزمرر قدر لم ید زرکو ر فور عم ںیم ابو روا ںورعکگ ما کلاس اس ےک ل 0 رابط بیس تمہ ےس یر الم ےک تاویمرددا ےس و سم زا ےس ماس ا گول نا وب فدا اپر باج ا کن وو یم قدرت عرض طس س ا ناک رط ارز کا دادن یا ےک
 طب ضیا کرکے بم یم کیا ںی کسا ۔ے انکل اف هد باش ین رکن شر مز یکن ان ںیہ تک کس |

 ترار رزقا یس ١۔سید ادد ترغ کو تد نود اردو نراسم روپ ساد رنک چرم | اجت اد ںی اوکو کورس دک رپ نر هد ےس نوت ساروا ںیم
 ۱ سیف رهروان با اپ فوڈ بدو یکم اع تکی رپ یا یک اویل تسر ۱ سیم اد نو بکر کے ایس راد السا ےس اردا کی سیم ہتسمدخ یکن ید یبا: گول لب ایر وا حول هداسهک ۱
 قوری معادی نی م اع کب دوا یکے سرم ترذنوکں گول ےس موس او زمر وا تاج ا 7 رم و 2 نه 7 رس تک

 ۔:ںیہ کس یم باک یا
۱ 

 س بستر لس کک ہیر اکس ا ےس یاو ےک زو ا تچ اسدواد یر اک ۱

 ۰ کا رد اٹ اما ای اگل ددزاڈنروا ست ن اہ یال ںایئاڑل ی یاب لی کے مر کر مک و ۱ جرد میوہ پآ پاب اوذ نکن ںیہ لت ا کیا اقای ا ی سهل کن ون اج اتنا ؛سنم ات اہک ں یم توا اہک س اوبم یو ےہ ابر رہ ایک |
 ؟ ںی داب یتر ہدف ونک یب با ہد ٹک ی سینه یب تاب ۱

 )تی روز لس یہا صبای ےل ےس شا سند حرط سل لا اگ ان لوم ےس
 اناا یل کر صر رکے ہر گا س فر لس ےک حواصما یارو ا راک پر ۱

 مر کد لا ےک تور خاس ےس لب اروا نیو لبارو اهن ںیہ سکی کل یا یلدا لغ اشاره گر مارک کام عر یسا ید نرو ید لا رت ۔ ےس ری

 یہ طقف کے لکل صامر وش اک نہر فکر زن سکس ان لم یھب مرد کس ما ہیک یر وو ےس رد ا تل وخشم یہ ۱ لا مار یساوک کن یارک رکت انکسو تکه ت ڈور یکن ادوا لاخشاد لامعا ےک کن یک ام |
 سس اپ یر رکن ترین کن ارز اب ےک ہن رض یف اک ںیم ں کے اہ اھکو کم نس ل سام ۱ 0 ناروا ط اب ید ترعد یک رگ طر اف تو رکے س ںیم تام انی اوکں گول لونا روا مم ام یھت روس با ۱

۱ 
۱ 

 ۔یوری لم نارا نول رمزا ترځ د بد یکن ارد اص یار انالرم ہم ھل ۱ 1

 جے

1 
1 

 ےن رر o مک



 ر ر

 ٦ ییا ور نامے رٹ ںیہ

 ار ور هر ےس درا یز ا تمر نولایرر لوم ےل ےک رستم یر سز

 ےس یھب گر رد ےس اب رز کیلو یر ۳3 اک نک بوز ےک ورم

 ۔: ابار ےس بر لو بب اے ہوم ےک مح دیس ۔ ادیب تیّالو صالخ ]رو | درود تان

2 
 ۰رظ یا 1 تبتر و 1 ۔ے ہہر در ہد امر ےس ور ازم یکے ےس اےس یل و ڈس کر ور مک

 مرد لا ابر دید یگ یو شی اروا تلقغ مع ےس تشیرخ یک رار ےہ ام یل مم

 داد ا اکو انہ لون یر دریک دف لک شاردا ترفل یک رد ف نا هل
 ےئر منکر لا کر اورو )دا اےک ۳ طا  RS ۳روا لاس ید رام ےس کمر و

 ےل ام سکس مع اس مے ار وا تیل رشیدی و کد ےہ نا اتا ترم اک ولع ینید

 ناک ل لک نون نا ہک نم ضر دا طبس کر بنا ےل ہیلع شا سرا لوس رک
 ایم هر لوک کی ا ےن فا ت مم ےک نواب نؤایک یل رکن ا یھب ٠٠ مر ہ...

 لسا لے سط الا تنم رخ اس تو تر | بلط عر یکی ر عمو رج ل ےک

 ےک ا ( نھی گرے زرا اک ۳
 ار بارت کیک صاو تروا ار احا اکی ر ابد یلعیہارو ا لمس ا

 رکے رم - حباب ارب ہد ار ےس ںیل رے سام نخ کے یس یب ر اک ا۔ ےہ یکم

1 
 نذر لرد سا ین سیم تا تاپ

 چ )0 گچ ی اجر قت لے حد کس حقیر
 یار سر رت تر “سار عل ارد ا اوگں یم عد رو

5 ۳ 

  4صور فر دس سوں تا کدی ادا ماتا
 کا مر اوت وک ار مت یر فن لوک بیع نیل اوہ اکر دد تمہ ما تعا ۱

 رصد تفو گرو ج نل ےک ت رع معما رب سوم کی کج لس ای مج کی یس سین اکی ٹیک

 سم 1 ناردا شش ترا تسمه یس سن یز ابرو ارگرلنں ورود ترم
 ار ایکن یہ

: ۳9 
 کاتن ںی یہ انا فن ار ےک ان اوم ۔ا نل ت رت تل اک انا وہ انا بن کیا

 ہت یکدم ر ی د ارتتا ےک کراس وک لسا تک یر وپ ناو رب سم اتد اپ کر کادری وا ساری ہور زا

 اف ںیم تیک کا چپ انے تیک کیک ات یمالساوک زا ۱
 زا لصر یم سر رپ ےک م لسا ییا نیکی بار د اج اہک سرش هلص اک رقم سا ی امہ

 ی اتر ولت ان ال رم ہر سیار ورم ته تان فط مس

 رحم مج

8 
1 

3 

۱ 
1 

 ۷ یا ےہ
 باوا



 نالے رپ
 ابا ال ۵۹۱

 نرس نر ساک ترم د ےس ںوگرزہ ےس درا ند بحاضمم ا نیک ان الوم تم” ٹیم اس رد الا شا تزعحئ رد ےل بص ار ارپ » ترک مرا 2 تزم یر و نر ا بح سرما لب رم ین اتم باس لع تورا انالوم ترنم ےہ ترا بسا ےس طاق اک ادا میا اک قو مک کا کرب تای | ےس ٹر یکم اک ا اک ت شو اسد | تربت لہاردا نم ماکت یرط ا زا سو مر کس سا سا کد کر قم ترم وب با شین رکی هک برد رک رک غم سوسن گری کت یار رکن ا تاج گولوج نیب زکام یش ۱ ۱ ۱ ۱ ہے گن بم تملا یک باسن ےروپ عسگری او لرد سا را طی ایی 4 نيرو تر تسلب یں لٹ یر ردت صا اچ ارگ ادرک ھا سا 1
 کسی ایف نام ںی ںی آرت گالری سام بح اص رداقنادیعانال تر ار تار سا. بس لاص لپ اش کس تن ا سما ی دزد رب منع اد ےس جے ےس ا یم یھب صبا تام او ےس تہب یس ناز تلکس راے تم اس ا ےس جفت اج اد نړ ر هارد ال تبیام» دی کسری

 رک ےس سود یاد ا ےگ نین گو سر باخر کر ان ےہ تن منم ۱ ےرور ےہ تمکھ م انار کام رپ لا اڑ ام ے نا کم ا ال باا کر سنگر نا ںی ۱ من ہا بارک 7 اجر 7 یرھدا ےہ یر ہر قشور هو که ےک ی کید رئ نور سرور رپ م بیا. ےل لم ےک نک ناو آے جب همسر امہ رد: ےک ے سر اہ کج ہر رکی نٹ لن ۲ روز شوری ہک ید یو کر ان وہ هک لود! رخ رر زاد ھو رز در لہ کرد رکن کیی ہک یب۶ ںیلہ وک کک ںی موس نا ےس ی قبر ساب ترص تف بب لکن یم فو کیا ابا

۱ 
 یک ن آر یگ ا یم ٹکر ردا تنج یا ںی د نس ےس تمرین ام ادرک تمہ تی پسر 2 :

 ۱ ۱ ےک سیم ترمن اک 3 ۔ گل سس گرا کن اروا رت جسد یکایک ول ےک تر ں مروت شب دل لا ۱

  5غ تے سا ںوج وج اب عرش سم ےس ساز مکن امر ا | ی ام لس  ۶ (pyا ےل ےک ترا یم اک اردمجا اک کر حت یا 5

۱ 
 آر تم تر کس تری یا اسد لار ٹک تہ ح ام |

 ر ےس تا هوس سس سم ےہ

 ےک اھت ھ0 o رم



 7 “رم 0474 " نالے یں

 ےگ نکا س لیکن وع ۳ روا 1 ا اکں یم یل درب ےک ت اریب گا میس ےس جید ہزار اک س ا

 رب سگ تاچ نی رگ: نوبل منا اکر رپ ندا ریو هرم یاس بل ےک سا

 دق تار هرس ارضا عسل تفر تر را عن ذرت جن نج کی رپ

 ملا اظ کرم یو ا از کرم یارو کل کن کول ےس ناب ورو اس اج جی امب بیو | سارا

 ےس کا ور سے شعر ت دار اےک ول ام ید نچ ی ایر لیس ند ےس ںامہبددا ےس آف رط 71 لی

 زر توخو کشم ایکس روا ےس ں ابو ےےت ںو نجس منت تاج یوتاب دادا وا تام | نور

 رعد ی ماکس ای طه نر ماش ام باب ےن اسوم گز کان اوم ءار اندر بولا نم

 2 ےگ رد اب لاتا ان لوموکر کس الجر روش ہار خرط اخ اککس اردا یک 2
 هُ

 ا ناتا ابد م کات فو سا یاسر رض ذا ابر اتل ۔ اق یراج ایک و آس یم لمع نیت ام یک نگ

 زهره ار ۔اگ کرہ هزار اک رکان یک ربع تسکین یم کا نخ

 ر زنا کیا ےل بس ںی ناکر ا مہا ےک تع ایر اش اکن جز ں ای رڈ اھب نکاس بع اسر دای اش

 بام رب ءا اہ ایشین انا اهر نادر تاک قد سارا اک
 ِ نکلا تورص ترک نیب ہن بررسی رصم ؛نانیل ندا از: ماشہ کش ناز

 سم کب اج ںیم شکر مردار با: بیل ۲ شا کرا لا ؛ ا نان تیرا روپا
 تو یک کر کرا

 بارها پسرا ےس سا تک ےگ یک ومعوم را ینہ از ام سحر

 ۱ ِ رد دز ار مارا نایاب ےب حام ین ریمل کما بک

 مس لا ناب کنارم ای یاد ئی یتا
 ا - تب ںی اب پا ےک اڑ ال نل عرش ارت تا ین اب: یکے یاو زت اس شا تلود کت مان او

 رپ ا ما کل د لمس سوضا ر ورش 1 ۱
 | ۰ ایر ان الوم ں ایہ و طرف لے سا ےس سیل یکی کس ا مو جبع ۳ ےس ا( صو ۱ لزوم :

 ن 9 ترنآا کا الوم تریصوصت مطب سم بس لوک سا ایکو د اشا فر کت یا یش نے یر

 2۶ ےس ین اب یر تردا ن امن اک دنا ےس اد ےس بیبر الوم ےک ںوگول تست کس اور را

 ب ارت رم اس وھی کپ آن زود روا تنا ات ےک اد ےس تاسو وینت اکر ا ۱

 ےل رک ۱ 7 ۔: شوتگن لا

(î 2بک آی یا لی دم سرن سار گر ںاڑز ات بخت رب انب رگڑ اھ ل  ِ 

 میم طارم للا راغب نم

 ۳ ۳ )یر

4 
2 



 سای الو 2۹۲ نالا ںیم ٍ ا

e.در تون تم اس ےک یه ےس ژ اتار ےگ اھکد گر یو دیع و  
 ےس ساروا ساب یدرکف شکم تیک ویانا تر امن ینا نزد دق اس کک ں ور لدررد نو

 نا جواز یر رض ی سارا موج ی هدایت و
 دیگ تافوفط پت انار نم تاب کل ام ب ا اھت اھ اا

 سکا کرد اررگا امید ام ارو نّلیلورعد گرا بر ست فر لز قد کیش اس
 روا رك ارا وز ۱ روئی گم ں وزو ےک مل رو اک کت 0 رک کر ان یک واخ او نیل
 یہ ں وی ےس ارد ارکان اش کس ا بلطغ اکں ورد ےگ ما ددرد حج سر
 تقع لس ارو |تسزعم یں وتنی ورا اراک ورعد ناتاب ات ےک تررغرد 0 اش یار
 u نا س ین تیر ےس ا مک 070 رہ نم کہ زارت ا ایکس ی اند سما
 ۱ ۳1 ثر بلق ٰیلعرطخالو تچ و1 ال تأ سریع ال ۔ےہ یئگی کن ابی یب تش

 روک امید شم یکن ام کس ا لد اک ان ال وم ۔ ےس یت نبر دا ںدر دوس اک ان لرم تشس ما یرسود کال
 تفت با پل رم اکی رہ کل گری و تیمی رگ ام قول تن عر کک

 ےگ ماجد اکں امچےراس ف ریما گا یک وب یر
 ان تنی ورد زوم پود ہر د کی الاد ساب لام دم م واہ ت ورک رکا لب ایا ا ٠ سبب دینے بس تب اکر شرب ام تست نالومہدلاد ترار بی نکس رک ا | نشر رب سیٹ کر نیرک ادد اورو سا ےک ند يک وحی ددن عن اولا تل

7 

۱ 
 روز ےک مم تدامس یاب نل پا ارل ابر ںیہ ہار یارک اب یارک ںی ہر رک مم ںیم ناک لبا 1 نی گن دام کپ آرا اقایابرگوہ یر بس اف چون یداس باک ۱
 دوری قیاس تیر ارد بسا رپ هک تار کیا ےک تم ٹی ےک نکا زب ےس یتیم لس ام تمرین وتو | ں رتی ات لا ۱

 یر تانک ت ایی ت ن اسی یی کا ریپ ار سا هات اےس یا سگ تل لر ۔ اد ےک مواجه تاب لر یھب ا عب تالف کھ یس فح ردت ا ٣

1 
7 

: ۱ 
۲ ۳ 

 یگ ١ ر یورت یم نح اوبا نورم ذا توعد ید کن اروا ساير ۱

 سوا
 تک ۹ ےہ ہوس دی رس ا یف

 رز افتر ر تشرح نرم ترم سالار ات لازم تار



 | ایا ارم ۵۹۲ نام

 ےس تین کش رکن اج نیا ےل ےس تیر رکن اقا اهن و کل ارم امرود اپ
 تشک ہر اچ سر بوک ےس مس قو | مکے بوم قرص پماکرا راک رش سا
 ۱ رار ےس اپ اتم اد شر بر رر سفر :ASI تییاش ےس ی نمک + یادو اےس

 ا 7 . بین« بزار اش تل _ا خم کے اہ ےک ن اج کو رکا د اکر ںیلا ےس یر انک رک
 نیا ب یورک تونل اس هک تل س ےک کز ویو کم اک ردا زعل هت | لع کلا ڈ امد رک `

 رل شیلا سند ینپ رس تیب یگ رک امر یک حر وا نیر اکر نم سما شا

 ٠ “رپ رکرفم

 اروا ل اتے نک کہ الس | تیل ےس چو 7 صرع یل عو لا الوم تیتر ی ۶ ریت الوم ۱

 و یو مح ط کن لا مانکن اس ےک بکر فسا گیر بی صبر کسر
 فن یار اد هک اد ںیم لد ےک ی استر یل ایف طلای عو ییا ےن ے امت

 اےک بتاکمد سرا یورو مات انی کس نانا همت یت کس ا ہن ےہ کت زع بی یک کس ا

 الا اہ ےئ وم رکاب تر اہ سارک گولے نوسان اک یزرگ ا شورپ شود ےک ںوگول
 ال وب ایل تعجب اکدبارب ںیم تع اہ سا ےن نیت حج اش ےک قرط فتللحنر دا قاوذا تمل حرط ی ا

2 
 او کر ن لخت ےہ ں رس ان اغروا ںوراوا ؛ںولسروخوی ؛یرارب یورو سل تا ار سو ےک ٠ +1

 کروا دگر تالش ںیم بی ۳2 گه پ 7 یک گول شب تمزاطروا یر اپدداک ےک حر بہو الع ےک ںوگول

 ز ا ونکراکی تیمار لس ۱اک ت قو انار ط الا | تنے سا ناطق ا یا ین
 ۱ ۱ / ترفلو رب ےس ےس هد کیا کس ںورادا يا تاب قمار ایت س ا ین ام ید یکایک ا

pleاےس بسے ہ ۱ ضر رو | تم اراک یکی ب ا کت خخ ق اڑا ےک ںی  

 ارا اند f ےس نرو اتوکد تم ایگ ی رہو درد | صخحےےسرسددرد اے یک و کن رب مارا

 ۱« ولوص یر ای ےک تم ابر الم یب حط ساری ایمن سا یک وتقف نام اوم ےہ ام اہل اخز جس اک

 لاش ںیم تبع اجر یکی د ےنورا ی زال یر ا لس ارپ ضححس نر ہد | ایدرکل غ ادرک لس مار

 ھ7 بر انشا انرکم اک
 ۱ | تب رک ورود رد | سس خوک ترین کول کس میسر تو سن | ےس 7

 سس تا

7 
 ۸ 7 یا ۲

 ۱ شست ںی وک وصو دما ساب کیس ا۶ اکب وا یںرنزم ٹا تاک ار

 ۲ 3 7 لا الوعر ا ترکذ ینر یک دانا ۲9م لم
۱ ۱ ۱ 1 2 



 پال ۱ نالسم ھا 2۹۵ ۱ 2
 تک
1 

 فر نو بکر
۰ 

 رپ فل یم سکر را ل ات ےس ںومبارع کروا سیب نیک ۳ ایا نارد سی وک ۱

 یں رب بردا( یش پ ہد ترم یہ نذر طن نم اس ں وپ بنای نا
 ناب تسہزد اہم ےس تسمو ار عراد ںیہ ں رنا ب اکم رکا رد رپ ۱ ۱

 تا پی سورس طاها پل
 2 مس اشنا ل یلص سر ساس شیر لوم نوع لب لوصا یژزروا تایمر با هو یی نم ۱

 ۱ رکاب ناب ےن یم لر قتل میز پہ. ےہ ایک گر کال سیم
 ریاض سما ےن اہ روا تعرض م ےل سد گم ادب انالوم گن ایام نلرم 1

 سر کں ولرصا لصا ےک سس ہت تن گز سکس یر کک س ےس لک سر سال اش یک از

 و ار اہک س سلاح ان الم حرط لاک یی بر
1 2 1 

0 1 

 ابرز اف ب حا سم لرم ارم ترض تری ما یک یو ے سا
 سا هم در چپ de اکا ارم با لک کیر وتو اکے بم روا ہنی وکس ا
 روک سک سبب ےل بلور دا تج ہیلروا ناما عی قید ایل اھکرد ار داکں یہ

 لرد ےس گل کل د با ساز کل قے نا ی یک کک ور سدد رر بیت تیلور

 1 گر نون بس یم ہم رکن ولمک لب ےس نوش یک می ارد ا اما کی یک یب کس ۰:

 مهل م ا
 نے ات اڑور ۱

 ( دب بوس اس ندارد
۱ 
۱ 

۱ 
1 
1 

۱ 

 قور لغ ص اولا ان رمز ا توقد شد یکن ارد اص 0

 تیادرب۔ ےک تابعی شن الو ترطع بے کت و ساب ح ام 1ڑ ابر ھل - سالما قبا فو ریا تچ خانم چیر
 ےس اھڑد اس تلک لب بح اڑ کاو ساب کس بحاسڑ اٹل ےک شی تو یدک کس تشکل رم تر, ازای ن
 ۔ ےک دخ آمار اک نسحم ام مانا انالوم حام لار ہلا اکر نال

 ا لے تے کک ہک تاک اک



 7 ا اا یواش

 ا لر e افلا رک سہ الا ںیم ایر یک ل ضو مل

 ارنا نکا تو پری ورق ڈش اصو | یا یھب ای قے ہہر گور دا 7 سم کولس

 ڈالا خو اش ںا ےک ا لو و اشوک نم هال واش سگے سر ارم اش ترس یتم سب
 ازم و کج سر ادس نیک اب ےس نا ر لار یخ مات وذ نیرلا عر و شزوواتلار ی

 | یے اد ےہ اوا قفس ناصر نم یاسا ےس روپ ہدالع ےن ا لو اش ثر2 مال لا ٹا
 یکے را ےک لش لا رات نک وازی ارس - .ظ نر ںی لاش سرما

 ۱ ei بت مم تره فا تہ ےک ارناف یاهو ہنس لا هاشوف کیا کرلی کا ترس

 کلی شتر ۔ںیہیضخکر امر اں یم تما ی روپ تلور سوا اور اتار وا لور مج یار

 تما اقتم یز ۔ےہ اک کلم یب ترد مات رس سر و

 ری کیان یار ےس اکن ار ام ےس نیا لو د ا سرو یل ینازباخ ںیم ر زاد یتا
 ا یک بطن تان یک سو با یز لشنر ان ےن نوار ا ا ہک تو اکا اش 2

 اےس نون او اره ےک دد رس تما سا گے یی ےس یس شیلا یکس ا ولت

 سج : ےس اھ رک م قاردا شہری اکی ہی یک الا نم ترنم تی

 ردا ےس تار بقب بحاص فسر م راجا ےک روم ترص زو: ناد یک وش بیشزت

 درا ےہ ا یم اب ص ام تسیپلر لر تن ےک رب نی ل م او پس هدا يک ص اکر اک ےک

 کل ج اینکر ا۸ی رم تر ےک لاصد ےس عا ی تم فا ا لیس ایس
 5 ٣ ۰ ها کل یم ب انک رب لم ان )ہک با فسا یقه

 71 زا نر تک توش کک کد و اب ےک لو ماچ اس ایلام مالوم تیز
 0 ےک کت رم کہ کس تٰرہش لام کت داد ترا کف یت الات اد نیا

  teو دم ۳ 8 و اہ زا هک تک اینجا کلک اش ا کانو

 مش با چي ےن یش ت ال اج ےک

 اه« تیبا ار لیمو فن سس را لن مت:
N EE 

 تفسیر



١ 

e 21 ا نا 

 اا ای اکا را نر رب کت دایس کہ کرت نامالوم سر سویا یب ںیم را
 ت7 یخ شبا رخ یا یکن | شاخ کا اخ ںین هدارا رگ کن ا ان گور رک سے عساس ےکڑدد ا ارپ خر زر عام اب را دا سالم تر الار لس کت سار اف تے ےب ار زادنا سم ےہ امی س نا
 ےئل ےس لیتو باک گردن یر لکن ا۔ ےخ ساک ایم ےک اتا راقم ےک ہل اھت کا
 هم نبش ےس مارآو تار [لرنزرما سای دا مز رک یم کیا یک ند قم کن ا ا
 یک نامو ..ےہ نر لس کر گنلا یکی فردا فور بیاد نیت یا یس ما

 یک تالاع نیک کور تمار کی اکیا که امداد کبیر تلا تر تمارس یب هر رک سرجد یب س یز ںیم کا ازا دام سان نار اخ اد یکی ا ددا بسا ےب
 نویز و ےک لاڈب یز ںیہ تشاد ر از ےک اڈہ ےک بش اصاو فی. تال یر ای وک ا
 روا ےس الد تم کک اشا قر یر وما یدابٹد ےس اڑود وزامتایع سی ں ود هوره ۔ ےل الج ںیم
 ٣ ےگ دب داع مرز کر زا ناچ یتا ددا ےس ن سا سیم فانی یکے سر هه رزم ادا یا,

۲ 
 ا

 اکر یص اشم ےل ےک با تسا ذره بذر چ : یون ۱
 دیش تا یساضه هود ےن ا ے ےرئیح ۔اھ ایکس ےساخسا ۱
 ژکذن تام اکے ٹر او تبسم جات سا هم ےس ۔ ےل ثتایح ,. ١

 خرج ۵ مه ےیل کن رگ ارپ ہت یک ہا هتبلا ۔اھساآ هم ۱

 تمسوپ دیم الال یس ہرگت ات ےس اک عن ام ےک( ےتولعشم ےک ۱

 ےہ طح حبس ےسج ےلاررک مط ہدجبلع ےس مالک تکراه» ۱
 ۔ سه جرد تسالاح ےلصفم ے و

 ( دشسرا ر ۰

 ہل ۹ کک E اب ےس کک



 غم .an نالس مس یب

 ںیم شین سلف ینہ تنم سارا
 0 ( هاست | ےس ےتنابوتکم)

 رل ےک سم ارپ ودافتسا کمار وه ترکی اردا شارپ سلام تبار یگ اش لا

 اک وفا نوش فکس آی سری ہیر سک ن ا٠ بوم روتر مکہ غ
 ۱ اا لب یہ شیلررا رنج ناروا ن شے سا سی لور لاال گارد

 ال وضو ےس ماما انک شه رگ عبارات ات ارد لانا لی
r A OO LCOS 

 1 2در تشن یر ای راهش اس رکا کا انور سا ی و دان نا تن انیرٹاک
 2 هکر وا یہ تاج کلام سا صحرا سرم ےس اہ رای زبان تم 7 لی دام

 تیر اد اگل ںیم لمس اوک آے ار اےک
 ارباب ماه نر تما اکر کو ٹا لال وسر تیشہ اک السر

 ہیرا کب حکم سار یش ول ودر کس ا طاف ا ٹ١ اگے لکی درب یکن انسان کی دقح
 ٦ اوت هرم تر گم کے کس ا اش لم شا ےچانجر اگل ںیم اک یلاھب

 رف اطر یک ئاو وو اب تین تے دے ار لن اش نل شام لن
 3 ےس ین بہ اکت نکی کلم ے لہ ے کب تسر ئا سم اردا اگے ےارار تاناعنا تب کل مع

 بم تسلط آت ےکس تردا تاد ےک اک بر را سیم لا ام
WU (1 ۳ 

 ی

 نادر ںیم ت ضم مت ون یر ارب ںی تح ںیہ ان: ںیم کر کا ںی ر یوم رقرم
 ۷ لام تند تر ساک دوم آن رکی پس ح کل هام ےک نی ںیہن
 ۳ے تر یاس علا لون لو ںی جاو ڈر کاری
 افروز دری کرداری ات ےس و تر ترو یا یاب یی ر رر کرلینا سم هکر اک ل اف

 اج ںی مھ یہ دن یکی شا ساره ل وتش ں ملی کا کد تو کر نار اب اپ لئاوک ںیم س اوم
 1 ای ( یہ شا بلا ی رکھ ییا ےک اروا ےگ یا ےک کر قم ل سارو طا ہی سروپ
 ۱ افسر تبجاح ات[ )ابا ا : ںی ہل اید ےگ یگ اب شک ر ترور رتب ترد | هما روضه ترم

 0ک ریپ ںی تام ند ٹیم ایر انب ےس اہ ابو تو یہ انآ کن ا ںیہ سچی رو لٹک
 N کٹ ا ایک اوس ےس یک ای اے رس ید یا ۱

 ا ی عبد دلاسو ےس ناہزرکے لاج ایبےس تارا سج ےہ لازم اک رش کی ےس اہ یگ یھب

 ۳ 2 سا یک لاوس الکی اںیلتز ارش (مر ےئا ایہ س یر ہون فاش ا مرے ایر
 | الہ دو تا ہل ےک ں ون او ہن جار هک نانا خار یک اے تعا او رکھ و بک انس <
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 ےل ما صحن

 هریک کک ۰
 نر رم راک یر شر ترص لیت مارا ےک شا بحاصر شما ناو

 رول رب ایگ کلم ل ےک ناس ےب نیز “باتکب تیز گا قر یم ےب ١
 ( نیم ) ےب 1 انے ونگ رس ید بیت ےس ی ورب لعنت اراد سال رم 1 دار ۱

 ٠ ےک اس ا تش افحو تمرف بش سا ےک نرو ہکے ہر یکی ردا اےس عدد کیل اما مات ےک ومت صلی کیو هو هچ قصار نون یج ا

 رئال شا لرشررو ا حدد سا یکی ی درد ےک نوار ےہ یک م لب ےس بس ےن مار ایز مع ےس ںیم تاق
 : ےک ی و تب کر کل صاح یل تسد تبوک ن افر ئل“ وت اما کک راہ دیس ےک

 مہ یاب درک تکی ام جی کم سد ہیلع شا یاسا لوم ےن نفس ارکے سا ا ا ملات یاس وج کے کد بارکد مالسا جور سادوا ےن مرک تک ور ود
 ناروا تاکرد شرم ےک تورط لس السرو م انکی آت راسربںیرقحح ےک شولو امیر ورکس ا
 ررر بز اتش اتم ےل ساد ےک بادر اما یک ام تر او بولا سرم لس اعوک ا ںی

 تیرا ت ښو نسل مآ RIT ) ٹری اشرف روا ارباب ےس ہطیئاو ےک یش اہ ست روا ار بیغ وز کت سرا روا ہیر نوش تد هلی ےس یل |ی د نادار لس ام تیتر ا
 ےک رود رفع کس کر شم وم ہاشم رو کن افر کو س لطا باش یکب ریز اہے جاتا ناس سا ےک دام

 راس ار اب باردا ےس ید نایاب کیاوکں ولا هی
۱ 

 رم شوخ روپ ےس اررداقلارپع اوم تح اتد ٹر د انس ناشر[ اشیا
 کرج ترکی رکو هرم ےک بب غ نمبا دوا عاب ےس ںوتمیض یکن اتد ںی ا

 بیس ام سی ںی یت اہک ساس کر قیس نر اف کٹ دا يا تنا نب
 بلا تزف تنه هم زہ زاب سل رو فو ارم ےک عر یا رنج دار زر |
۱ 
۲ 0 

 1 رک رم ته



 الس ےس E اکر وے ار رح

 لی اس هات / ڈیم ایس وی رب یر رشک تا ایسی وی السا هرروز بحر دا اما ھر شقا

 سس کس ناب تاک یلعم بج ںیم نب ےک کد اع اہ وم وز اا یک وح روم انالو ہر ردا
 کت اب )مرد ا لانشاراک ا بج ردا امت تاس تل کت ایضبکی کس رد ےک ی لا یل و عاد ار تقر

 ور اورف گی بک جا ےترچ نان اش آه تاکررد ضو ےک اتتلارزب ترتصح۔ وہ یاب
 ات کتے رکن سرم کر ارگ ےس اوبو تارط ارج ےک تام یو و اک بنام ں اے

 ا: رک اکا نار تسد عو مت یا اکن وہ اف کی ردافنی عم رب اشتروا اظ گن لای رسک رپ

 | مک کت رعب لبا ام اکہ اقناط رب نیلا انا ی لا بوج ت رنک وک ّرمد تالار ارد
 ا ن اتکا همه نجف تم تافصلا ع اہ ییا کر رد سارا فر ترتر بغ انا ماس ےک

 ۳ تسرد یار تیرگی نما گرو ارد یکن یر ر تمد زی مواد سلا تتش ردا جازا

 العاب نکس لر قتل ابا کن 2 تضحردعب ےکر قت تتخس اکر زند اب یکل سالس اشم

 1 : ےہ ینہ شاکی ط سبد جرش ںیم نوع
 ارپ ای ناخ مر موت سوم نطو یلصااکوادیع اد داب آے ترت 7

 ےک لو اج لب نیا ہیلع شا گر اف ام تب یر ابا ےک تراس نا او تیاو

 ا ی وقفز لع نوت یکی اون اس« اب کن یم درس عنایت عموم ےس ناخ مر و

 ا ول مارو هی نوا تاوص پخ اصر وخا ترضح نشا کن کر ام بر

 رویا ےک روا تک مطاع ےڑب تمہ یو اد مم نلوم اب اے ہمدرد کیا گز روت ما
 | ترم تارق لرد ےس سا قنبری ابی کش ار اس اک گے نار گا ےل ےک لوح بک یر
 ےن ارد ا نآرترکس هرازب یت صغ کا نرم اے اف ام ترعرجا

 ام ترکی کر درپپ کن ادخاف یہا ردا یا ےس س ارو) یکل صاع ی زود وزیر بیط ےک کی ر کتش اک

 لر بیر دیش ںیم ںابزڑٹ رم
 ہر اب ےک یک ۱۰ ےک جیک ر فر س رج عل دیک ا منو ابن هک رت ۰۰

E 

 اشر الا بط قشر اللوم ںیہ ےس ںولاو اسررگ عش ں برد اہ بحاص ڈر نلوم سی اک

 مو شا هیتر | اب طعم کت ناصر حرط یک علم ےس ال موہ تک رت ک رنگا تر

 ا دوا ٹا اکی اتسودنہ هل ےس لس سينه اچ اب درگ هلو او زعاررا

 دلم مس« تن مپ لی لیلا یکی اللت یر درک نادر رپ رپ مار ےن وہ نو ےس

 : ار ںی اک کت یدع - کل صام تراس مز سلفر روا کل سگی ان سرد ےکررکم ایقرپ تاماق ےک
 8 سست

 ۱ ۱ ۹ تو ۱



 مای لب هد اض ےک یر ات بح اس مک رج انالوم ترحم ورم یتا اد انالرم ںیم ذر ےل لا یع انالوم سیم یکرد
 یک قابار نج فیر ی دن نک هاع یم سر کسر مر داش ررر ا اوم تحت قد کد اب کب نادر ےک 3

 یب یخ حت. زمع مز از ےک یلع ب لا ۔ایکں ین اما اکف یت یسک )ھے اٹ آت سودردا یا ها + | ته نا ایکڑ کوچ بس ی مال ام نح یر ئاد عنا سب تصل یک ترص سیب نک ۔ یک تع امس
 زاد ما تک س اپ ےس ہم نکا کیا ترم اھت ایگ ہو هر مار ںی بسے نیک اف رو ناامنی ١
 ے یلص تر ان اکر وہ ابرورگ سو وک ولاد یش رروا ہت یل ایر رکے س چک ان کر لر ۱ ١
 زار لاوس تیر ےنساس ےک یک نایت اہک شارب اف قو یک کں ی اد کس یب لاطک تکی | |
 رز عن ا کل عن! ارز بط ےس ترتد کس لیکن کیر د فرو رو خیمه هک و.
 نی اد یس رد اک رعد نآر ر رات امام ےس درد 7277 ایک یم بک سرک لضا ست ب ےس 1

 یراوم اب کیا سیم کف ار ہ اہ لاو سری ےس ےل اف یر دب شرط ی یم لام یسک اچ یس یک "ترم
 ۰ ین تی نکس آر ج یک لطف یا ںیم تیر بر دا ی یب ںیہ تر سما تب یری نک نو ظخادددا
7 

۱ 

 ی

 تنعبط کم انم ےس سا ایه لادم 4 لالضلا سم فن "بای ک لارغا تحت ملل جگ 2 ۳ لر کتب یک مجد تا دسقر قراری | ہہ زس ظر مم
 مالی اب ےک ینو صودا ےہ اپ ےس مارکہ ای ھم فوق بس سک[ گا جال کف وردنا کاک مصری ےن
 د کہ ارت سیم غم امدد کت ئ کب |

 اک ںیم اه سرت تری یک ینو رسما بوصاریمقبرط و ریسلا سحا ےھترہس نا ۱ ۱
 قرن | کس اروا ےاسدہس راز ر تس ار عیجول لب قتال الا کز ام هق الخاد نیرطلا
 راک بس سلق ر تعم ارا ب سہ وز ہدایڑ ملعو ماگ و وا نقع

 هک نیر ناغَتادردا تییرش العالم یک ءاملعلا نم عرشلارارسا لع نيغقاولا

 ناکں وہ د لباس ا ھم بت یاب ےک کا مولع دق اد شاد مھریس نم انی اوریغی
 تری قالغا یسک یم انس تر قالغا ےس او دحجب مل هنم ربخ وھامہ لولدیید

 تا ایکن اک رب جد یکس ا ںیم شرک و مهت ایرح میبج عاد یس هيلا
 تورفروا ںیم نشدر ےس تن ہاکش تال مھتطاب د مھرھاظ یف مھتاتکس
 سن سہو وک داری نیز ےئدر ہدالع ےک رون ۃارو سلو قولا نوکشم رو نم وقم
 ۱ رب لمص ام قدر ےس سج - هب ء اسي رو شدال هجو ىلع غول

 ی یے اس م لالنعلا نم نقتل ار ١

 نالسیی لپ ںیہ < یر څار ترح

٦۷۷۷۸41811467۳0۷ 



 ہیلو ۱ ہم ۱ ۱ ناس ںیم

 | تا می اپ یم سماد هرز رام ارت م اطرد لای ریت لا ما
 1 1 رد مزار مر اردا قضا ای اب یی تسمه ہیر
 / ( نک ذرات نت تروم

 یہ ابر تاتا .
 1 ےک ےہ

 ۱ ںیہ تضخ یک روپ ےئار بحاض رب ان ان اوم تک تسر ادرس کعب اردا ےئ وہ

 | لکم تند تزایا ےن یر نرامس بحال اره اٹ تب رو رن رد دس گأیت اترنے یب ۱ ۳

 | تن را سالم زر لت یہ نشا اس
 | پاکی اے ےک نب کے ٹچ تسرد سا رم ید کین الشد ےک ڈیل ام ترک سیب تایل ےک تورمم ۰ جت کق عن ییا ےک کن ارد ول نم یم خب کیا ساک رب جو ےس رر یت تار ےک کاوش ہوک
 4 ر ےب تک تار رضا رگ تر سا ۔یگت سا شد یک سوپ تدیسد ١ایک املا اک نمی کے تسر
 | ںییگر وا یے ٹیم اتم یروپ ےس یب بانج کاک رم ےک ت رخ نکیل ابد هوم اکے دب ض ام ہرن مرد
 درب ورق د رکو ان بل رکن انب طا اک ت دما هرگونه تا ےب یر ایک نا! پا ایام ام ںیہ اناج
 زور رد کرم ماں یم نشو زور دا ےک ےس فیر شکن شو نا لاو تر ارز تستر رک تر

 م زعم سادات یک تیک رر مک کیک ناق زا ۳
 | ںیم دکان اتری س لد ےہمر یب ےک نیک وک وریرم ےک سم نی ها چل اع اک سا < ٤ جو یکں ورپ نموت یک ارد | اتم ایکں ین ید اک نو ےن ارم کت قد ضا: عو تامالم ےس نیمار ۰ مناد گر ےل نارات اس ےہ اتوب گ2 از رفتم ید ترخو یکے سا ایا
 تش کرہ را ها سس جس هاش تر ضش
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 ترس نا راس حلوا عن دی ۔ بلا عل یگ خرم نشو رسا رہ یت یا + ات ت 8

 ٣ ےس س ان تکو تا ترور میر سل رو او ہت سرا د اب ےیل ین یل رک ایتغا

 ۱ تر رپ یر بان تب یر داسردا یک تالف ےس نا رد لرد ۔ ےہ تیب ےس کرب ندا لار ۲ت یا ہو و وو کک یر لال یک اں دات ےک اٹادیتر مارو ا مپ چرا غ
 1 . .( لمر از یز قفس ژ اد ولو باش هرگز - طور ان سی تلف ےہ اھو ددا ےئرہ تیعہ ےہ گنگ

 / 2 رقم اشتسلا ےس آں یم فرح“ اف یر تھک خال ےک ےنرہ تیب ےس رس سردقرد ال ادیع ہ اش انالوم ترص ۱

 ا کک متوفی انا عمر یی آن وہ ںین/ز کس یں یب اتو پآ ٠

 1 بدر کار گپ موس . اگر یم باج ےک سا ےن قداس پلق



 یر راے ار تر n۵ ۱ ناو سرب لس ۱

 گروپ او مر و کم اید م اعط پال ۔ںیہ ںیم ف ےک ترص قمر یو کلا 'یرادز ان گا ےس تط یری ۱
 ناو کیا بلاط ںیہ رم سردی یک شیر وول ےوہ شرخ تسب کرک طخ ار هاش ترت ۳2
 ےب اکر اش لب ارد اف یکت نم کن اار کیا اسارذ ل رو |شزرمگس یکے اپ داس تقد کک یم ھم. نسرین آف کم تور یراس۔ ےل ترک یم طی ںیم نان قنات اد اھت ایدڑوھچ ااھکاکت قد اد ش ۱
 دنا کٹ ٹج ےن لام ۱ ! بحاص یر لوا سس ایاز ور خو سس اگے اہ ھڑب تہب تم ن ۷ سکی ایف وانت تحرک ے ہر رکن مع کنز اپ نهی یت سرور رد اقلام م اشنانلوم ۱

 ۔ے نربگق وش ات وم ںی زن نیم ےہ ول می رک بارق ند ا ا رکی ا ۱ قلم تنس. ےئارخ بش تو ہد سان راک رکا رف ےس قو ےڑب اھت و تست ۳ یس من سم رو ردات اش ترس اوم ) ۔ سفت رد زم یکے سال ا ھم ارا بیت
 سر مارا ۔ایک س یز حا اندو ترک کت رب ںیم سس نگو اک 0 ١

 تن جا ۽ اک نک اب بما اگے سد! زار بام سس هه هو ری ےنآم ان کد یت لادبم ۔ ب یس رک ار دا ےگ ساب کر ضد یت ادب چٹ ۔ ایہ ای ازم عمار مدد اھ کوہ وت ایدہ لاتا
 ےب طبا ل اه ے کرہ برش نمایید یاگسدد اکا 2 اپت رکںوہکرد ا تک تیر یب لس نا اب یوم اہ نوا ٹر ںی ہے ایگ[ مے ت انتا کھ ب تق ارد ایک یک کک دب هدنز لوک ا ےک ںورگزنگور اک ان تل هرم یک ےک سا رکے پہ اار بیت ند هو

1 

n 5 ۰ ۰ پياس ئا قاب یب کب ایعا ےہ ود. سوپ ارش ںی! ناک کد ا 13 - ٭٭ ¢ 
 قمار اسنپ دردی یا ما الم ترص کک

 ر۳ (یروپ ےنار تز ئ اوم دم یکن ادرک

 رپ نزع یو نار ایٹاد رلشاط یزو و قیافه یر ۔ےج بات ےک تب ار سر زنگ ؛ ونیز سوق زیان نیٹ کپ تا ۔ںیم یرابم سیا یخ آرای وت وپ ےسار ار ۱ ۱ انا س وردا ےس اپر وچ بد باتق ۲ ید باوخےن ئر راس فا لیا انالرم ترفق ٠ ۱ ری تبث تیک ضش لاع سا ےس انتر شا صا رکے ہ آرش لد# اتم مت ںیم با گ ایف دا ترک ےک تزح بے تاد مر ہت ےک تپ مک پا کے تماس کھ رک دا دیو ال توقع
 ۱ : وس سد ن یر السار دانا اش تلر صع . ما یر ایر ا یک یتا ال تمیز ترت کر اور رکا مز عت بیر یرگل وام شال پل

 رس
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 | یہ كز تح 7 ۱ ٠ نالے سب

 را اف تسحب ےن ' اھت رپ ےئار اسد یس ردا گاب ےس ں اد ہک اچ ےہ ںی ی: ووو سک :

 لی این رم ےن ںیم بس لوکی بر اچ ےس چے رطح ے تاسف ار نیک
 | :گں انک طلا ند ےک یگدنز کات انب موی یار دا ایا ف لب تولد ہن فردا ساق« یر لاد تر

 | ےس بسم ںی گر رام بس سر مر سب دن رکی کب ںوہ یب ےیرا ںی! ترت اکرم
 ٠ گایا اما کی وخت سه رطح ی میب۔ ےہ ادرک فک برو اکی ترص ر وب

 ےک یب لام گهر باره ترنم ناو اینک و اقناط گروپ ےس ار و
 | تسشیرط خم با ۔اھت رپ س نفری کرنکت مب یب دل ےس زین امم ےس اڑ تایر
 رو اف هرکی ارگ لو تل ترلان شیب طرح اک رک س ںییل نم ودع اف یک لس یر رک
 ۱ نوک ساک لود کفخ یکن اب سما گر روض ماب امان اک ت رسحم تنم ہد اک اقتان یر وپ ےئار
 ی ]ساب یف اج لم سعی یر دا ےس تاکہ وور ےس یہ او ریال تیرا هلو ےس اک و ور” هر سرخ
 سبک یو اف نہی رعت ہک آل اخر نت سکت یب اکنفیکس ا ےہ جت رعح رک آل ایضر اب کیا تلر
 رخ بول اس کت اوتم ےک شومانرکح وس س اس ےس تی شر ا در آهن اک در یار رک
 یگ قو رم ا ےک عاق تلک ہر مو یک نک کد اس تماس ےک ساروا ےس او در

 ار ےہر تورصم »خب تسردغرد ا تر اساس ےک تم انت اربعہ شی نی مر گز یرخآرخا اک سجن

 از بہبن تہ اتر کم اماں مند تارروا کھر ےک یب لن نصح یھگت سرخ لر عباس قمع اس ےک
 ا وات اہے می آم سوم اک ں ود سس اھت یر تب لوکس ای ترم ار نار ںیم بیحل ہم لپ سارا
 4 پارے کا ا 1( ان میک وسال یا کی که اضوکے وک یکم

 1 ۶ ایت ڈو ارو | اصور دا ال ایک گی اصرآس ترکی تا ابر کف اضکرهد هرکس جم
 / ِ ال سینک دلی تیر اک تر وکی جر و ۱ ایکس ےس یا ہر نخی رپ ےن تر تحرک وعر مات ا

 | اتقوا ۔ ےہ یار ےس تر عت ک د یرخآر دا ویر لورم رطح ی کت ارت
 ۸ 3آ

۶2 
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 ناک ھوا )لر تشع ترقی دردی دد آه رک ۳
 در اچردا نیک ںیل زن انا کک ولس ےکرکت اد ای یرو |و وکر ر اشارت

 ایگ تمل سا افق یل اکے ردات رتل تین یر رے و کس لمصاوح تاک د عرف ہک

 | ارج ل ام اکبری ا حر بح اص اربع هاش تر کمیل ن الا حر ۲ هر آهک هر بشر

 2 اس ےب عاب کر اشراو ور بل اس ياد ا ےئل وم ززذا هر دات دارم رتع

 ته یر اف رم ںی لار یر ندا لشن کیا ان اسا ک ت لک ی روک ترس



۲ 
 نال . ۰ ۱ یار نشا ۲

 ےل ےک نکل صام تر ]ترک ایر کز سیف ہی ییا ل اصد هک یل ام ترنم تار ن ا

 ٢ں یم یھکتت یی لاک رم ی کن و ل وخ یم ماکہ لرد نوری کارو دال
 . عبد ےہ ام نام اسم امت یر ور ےح برش ےس لص ےک ا
 ہٹ ارب تعج ےک کلام ی لس ۱ سی اد تپل نویس ںیم ایزد ںیم س ا ےک لاس نا اتا

 ےس الم یکے زم اس ید ادیب ےس دزو کی عشرہ یر برفی روس الاد سوپ بو زعدن کت سہ اتت یا
 هتک ميان هست سراب ہم کل نانی لپ سیب کی ایس یم نو اپ
 شورت بوم اک نس ایہہ داس مر ازم مان ۔ےئوہ پلوں یم ںوس ایف ےک حرط حطوا
 گرما کس ینہ شہوت یکی روانو ترضاو ھم ےس هرکی تلخ او نسر ےر اور رک ا

 اندک ںی ںی تیک یہ کت اچ اپ ی اھت کی ترکان ںی ےس تان رک
 کر طی ارش: ات نگاه لت ل کر نیست اخس ےک کلا تار کہ نم زت ب ساد ا

 هس بر کرب لاع نابزبروا ا
 ید کسر یت کد نام کز ان ج یر یم ہی ےل لیٹ سرک کن ایت کی کی مو

 کر الم ںوڑ انیس کشش رکن لفس سس جر زر تعاشاروا کس اب ںی نوک ی رم نے س رتا و لما

 : ںوگول هل سیززا ہد لع ارت ت ابرار قتضرکن ؤالسںرمکال /سسن رک لات ل ۱
 اب هراس تب و قالغ اضیارگن ونار سرما ںو ر رم ٤ں ور اش ؛نربرا !نومز ال (ںول ر اہ

 یساپس دال ینبا یک لدرژیل یل ایس ؛ےہر ےس اہ تہرز ںلصا لگ بس نل اطم ےک ایس ایک کی سرا

 . لزل ےل رح یابد ین یر ہد وردا کیک ؛راحا سی اک؛ ر لیلا رگ ١ یار ان هر نس تب ۱

 روما اکی اسی تمام ںیم هک فذ کلم ےس ےنرکل شر نجس ید تباہ بسان تیتر عام اب |

 - اگر شور کن مد و دم لم کت فذ صد قلب ادو مات کر یک نقد کیا کما
 . ۔ےہ سط ںیم یب تای ار لقتم یک حر روحی رب قول اتتع ا م ہر را
 ۔ با اب ایک کت کف ادا اب ان نیک ها ا
 عروس یر دار اعر قلا یہ ےر اس ےس روت ں وہ 0۳۷ را

 سوم رب خب تصر ںابان ےس بس نبرد دی سرد ۱ و ہل روا 1
 شش ایا بیر دنا ےک تحت لو رپ ںی کت ڈر د یت لغ ار اعردا ق ل عی “تن 291

 ہک جو یی یش ٹکر ےئ اب دین او ار تم یت ترط یبا کک کرام رگ ون امن اوج تر مس
 ۱ رد ید اں و مس نامی سین ایا د رکی وکاکن اتت( ودمر | ےب ضر تربوز ار کن یل و نم ےک تر[

 طط اپی کار رک عين لک اند نیک سرب ورد لوک نیک
 ا

 ۔ےہ بوس موس کود
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 1 ادا هز روح 3 ھم ںنایسےڑب ںی 2

 راع اشک ر اعلا یہ تط یر سو دردا ےہ فلحاکں واز یراا ترط کیا سر رک تز یرسددردآ
 مح اصل سکر لا بیع الو مهر ون کر اار وا سر کرد یراق اشر اء السر یس ان ہر رام ۔ںیہ

 ےک عازر زاد قیاس ر بع اسر اہک ینو انہر ےک لایک ط یر سدد ۔ ےک نیا او ےس نماد یس یب
 | مرد رزم لاو تب ود ن تا لر رپ شک. چیز اپ سوج صا مافی ات روک
 وا مپ کا تسکین نی یدرن لس واسم رها لر
 7 ارج الم رایحلاد انسا یر ول نراسبحاس ۳و انالوم ترتحتیرح ۱ نصب مرا

 ره ترظح ی انس اردا یر لال یرولا بحاصر من الوم یر وپ ےئار پحاصزپ علاوه نلوم «سار نون ایم

 | سج رظف ےل طب ںیم کراہ سی ی ب ترشح کپ رام یت او سنت رگم مد بح اسصرش اد رش
 اب رو ماده پی بو کت السا بیروت تک انس اس کا
 27 ۱ هو 0 ۱ ےگ ںی اب ےس و

 )نام ضیا کان مولعم ےس هرکه ام اکں رقیب یکد ارزو ریل ام الخ وا راشم ےب لب

 ا انف لوما تم ںیہ ےس گول لیل یہ تہہ سی یدو لاس چرب نکس نداریم ی اع
 ۱ 1 ول ارے ار رنگی نا ےک تل ات اردا جازم ےک سا ےس سا الاد ترنعع ا٣آ دا وک
 ا ناوفو کی ۔ےےنامرخ جک اشیا ۃگر تر او تمیقزم ام یصبکب حل سا نس اما

 لت نو برج یرسدرردا ےن تو نخ اک یا نوت اکی اچ ںیہ ینا تایصو صد یک 2 اشم “رکا ار

 فیبر شرو ےئار سیب تمر ف یکے ضعف کی کیو شوت املس ہر کز ای ٹا ےنرقحا سل
 2 تلردغئاعروطسا ۶ برو |ےئال بیش اتکا پںم ےر وک یم ش آب جا اتکا اپ ںی سکے ر

 ارم اوخا ںیہ گر زب یبےراسوتے راہ ایف پے بور ا دانت ام ےہ یش بات کب آے ںیئم ایا
 ۸ 1۱ ےک و کب یا بشید ا نیت وکی بیر لوگو اش لیبر پردا لام نیلا سش او

 ایکٹ مضر علم لس ےک ے کر گام اوکں وایت انتی یی اد یذنسا بحاص تاو شب
 لا ےنار نت برتی کن اریروط اکتیو اس پاکی ا حرطس اردا ےنارف تیر نما ںیم نا
 £ کات تسود وگن وگول سیم برابر “بات امر وم ییا دیش الف تایبفنر ام

 لوس مات ےھت مار کے تاب بیج ےب نب تسود سار دا هیتر نر `
 م فالمراد ولیم ہں تک ٹپ ناس کس د ری رومی کر ع شوی را
 و میپ ممد کس ورک یا گول کس وضا نیل ں ہم تاج لم ںیم ص وس ےک نون کس
 7 اب اوٹ ساپ ےک نجر دا ںی جراح ےک لورصود ںیم اعم سا رد | یراع ےس لکو قالغ اووخو ج نم تام



 یریاضارترفه ۳۳ت نام زا
 گاه الات( علمی ےداہ ی ا

1 
 ںی ی ایس ںوگیرخن اتر ود سا ہرن تفکر رک سب ترطب تس ٹا یت یر رز ا م تالدا یک ارو ا هتک وارزق گے رضحت صو ںاہاذڈرسدداکک ترا مچ ۲ ۱ |
 اپ د ںیہ تلم اعم ماوس نہ اک تتر تعتد وو اب ےک سا ایک رب یل و رکرک ان تعا ی امس ق رک ردا اتن یراق کت ای ایر پا دیر رز ںیم ےگ یے هاتف اف کیت کا اند ےس رح یل ےہ رعب ےک نیک اکز اد بیرو ےناھکں یرکد قی کت ا ںیہںف اد بے تس ایم مع گویی ساب: توہم ایم سس تای یس ارد دا تش ارد ںوگل نا ںیہ قسط ناد تس ایم سل کرد سا ونو یی کردا درنب تلی یار سرما انالوم۔ نم اظوفحم ط یر دپ نی ظفام Le رع اار حر اہک بسا ئانماساکت الا یا یم نے سلا السا مان اند سم لام نام -تکنس یی ات ت ا اڑ ےس ےب او وک ار سو یاوقخم ہدایت ےس جے ھر كس عکاس ورڈ یس ایسروا ۱
 راہ ےہ تارہاجمر تام ار ےبرونہ رد اه نیلا ای اسر یکن اپذا ےک ںولادنشابب سلب ےب فتا
 ۔ےل ےد مان اکی تل مر پل کر کا تیکت منا اکر ام

 رہ رکا ںی تال اع شکار دا تی تے سس تو و 1 سڑک کم تفحک اک قر تر ارز ات ےک دص نی ناول ترشی تاطاس ساس انت یا ساره تس ایم مد وو گے سد توش تردا بفم تیانہ تقررکل ور ڈیل با کرد نر ردا مالا را سل ؛: علا ری یف ایڈ یر یر از یاس یہ ےس تس ا نمو یا ارس ۱

 رد ال مکس ط از ںی ےس امہ ےک تایم اس یب د کر سیم رد یاو کں ما اترا جیدد ماتم اکی سبا ر اا اکے فسا یک یک لرد سا یر تل حر وحشی اسزنماس ےک تری ی ساس مما 1
 ےر سور ےک ند کی درج یارو لیپ ےک تی نشی ہک ےس طفل یمرل امہ ےک تل ام ہو تارا ب ۱

 ےگ اتا لوق یہ ترکی آں ید ا رب نوپرس گول ت انصلا عم اہ کہا ردا ےس کت سب دمت یک گول یبا بیپ تی اش یر دپ ددر ۱ علدرار بولت ےک لل ا ید این اوکعح داد برات نین وگو ناری اب ےہ دہ دب تیپ سام ۰ یررپ یکن ہے قدم بیت کی مالک ایما تر اتلس یا اهرم هرم لا اپ تاج کر: و نوزرم | عاص ار سا گارد انت وکی ہت تن کنيد روا ےن اج رب یہ اما لکل عن )
 ںوربرپآدار انار گیت ہت یی دان ےداقش بک الا ا

۳ 



 3۰ 1 تیک نا 3

 نر الرب یبا سیف و لو ی سکه سکه نا کیا سیہ یس ماس ترم ا نا نگو بے اکے ید اش لال بوک آے پا تسد یز ایتا لیک اک رضس یھ م یو کک ۔ےہ س ں وکر بیعت شوت یب هی رح ےس دانچ کرم ا
 درک کوشا ند را5 ات کر کل ام نور ںیہ ماتم نیت کز ر لاکن رک اس شوک ا کیا غرامزد لد کن ین اما ئے او تفکر یر ا ےن ام بت راز ابر نایب ترلاس یر تک اسم یم رجب اف وین ن ام تا لوکی ہیر زد یم تم اف سیر صواب ونک نیکو بکس مم امت نٹ نیم رد وک پآھ یا “حرص رک

 ا ا ا یہا مم
 تر لو رص سید ایا و لع ےک ےک اسد نان کت لنص اب ناشر ںورارزہا تار« یز اا
 ڈرا یر نشو نوک ایلع ےک کے روک لسلس سن اتو سیم ا نما کرم یکی ر ال تیغ کوم یک یر سلام یار ید دالس صو دفع اب یتم ن رپ لیک کتب د ایف ذا“ ام کیا ںیم لر سود گ

: 
 ا

1 

۳ 

 اض۷ ار نیم کے مم اک یک لکو ررر شا سلام یناردا رب یا رکی ا اش اس رکں ل ام ںچردا 7:
 ارد ن ای ےب هک سرا قیر ارپ یھکد اھم کسب مٹ ات امن یر ےن گم گیر وا ںی ستم الف ےس
 ےک یک شک ےس وذ ایکو عید ماا ید تخ اشا س سار گور رل کیا یکی ند ی

 8 نوروز ےک تعرب روا تین« تھک: تیا اعم نوت تم لپ چپ ںیم انتساب

 یکے سد تاپ بمان برتر ترک ا کیا تر را
 ات و مت تا ےک تیار رام ایپ
 لک ےک ن وقر لط اب سرا تپ ہا زط يرس درد ف اورکدیدرتی کھر ٹر تباہ یر دا ترد پ

 ا اوتر ان ںی ں وقطع تر یل اک وک سیم سا ۹تین براہ ےس ین یم مل اس الم
 امام اتت سان کیا یم نزار ےک تقدس و یبا فتح ےس جو یکن بسته کت ںی اڑ
 ٢ ۰ هیگییابق یکی باردا سارک

 ا .٠ عماجلاریرجای ققعمتج اذا مهلضمب قئښ ابك لدا

 تن کن اف رب لوک تکل رولا ساک برف ےک کم و اتاق یے اد نرس جز مرتب شو ںی اڑو
 ۳ کیا اتمراچ ںایص ڈس اروا اص دورس ؛رپ )گال در ال ہزاجناف* ایک( ل ایسڈ سٹ توپ ال هان ارم
 و ی و ار ےک ےک نفاد تقو ےک یر لی لپ کک کت یر ل اسڑژ ںی بشن ن مدد گم عم نئ

۲ 



۷ ۹ 

2 1 

 ل

۱ 

4 

0 
1 

 ا 719
 ا
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۲ 
1 

 د تیپ یو ی وک یی ا تم ےک ج د یی س

 2 "ربا پحاس لا

 یر پے رک

۱ 1 

 نوش ناوک( اد رم یر لق عازم یب ںیہ یک دذ یبا ےن طر یم فر پس ا
 ازالررےدارہ اص ےک ارو | طز بحاص لیلا ر وخر ارپ ےک ڈترنمح نیم لابی ڈر حد ا ایر
 دوم اب تبرک یہ تصحو ب بحادص دیو ارپ ام تو جام کس : : |
 الف ےس تہب ےک ر نصح ہد الخ ےک نا لپ تب اه شیمٹوکں کولر کلیپ مد ر ےس یہ تیر ر
 ۔ںیہ ے روپ ماع ںیہ ایند ت اکر ید مو تیز ید سنج ورم ںی زہد کا

 نیو
 همکار از - لاو ات



AF 

 ین ی فرم

 رورو سس کسر ےس ۰ ۱ 3 2 2 ۱ 2ل
2 ۰ ۱ ۱ 
 ددم

 اغ وا و م ۱ پا ۲
 رادان اکر الی اوم ز7ر 1 ی e  5 7 ۔ے یہ

 ا ے واک انی دو خ ںیم 4 تر ۵

 229 99 ٹی رو ےس ۱ لی ات میک ب الا

 آد 7 قلتضر کسے آر وا تم لر ےک هم یو دوم
 4 ےک تا ترار د لوس ےس گز ےس ں دا ناپاک تم را لطرد حرُنض انسا ل ضان یاب ےک

 1 سران ایی و ما مد کنز کد شک یہ سو

 ۳ ر ام ےک تردا ردا تلف امر ابال ںی نقرا ین سو ہوش ا و یک نر الل عا 2 کس در رن ند گرا

 رپ ںی تکل 1 اول تبع بسحاسروا دایی تردا اک داس ک تر ملک اسا

 نوا تر تارک تر رات گ باسا ام لک شک ور سا «لقا نیا

 44 هسا لات 42 لی ۳ 'تساغ رر ا f هو تب تاک سو ر پاوا گپ لاسو لازرٹیہدتس

 1 ۔ےئرچ با و و r رر یکی عدا انشا سا رر کک یک

 ت ل 7 و ےک تم ید یادم مکه سال حنفی تن

 ا تور سک ار صاخ ير زد یار گرام ہرن دير کس بار ہک امام
 سن کار وٹس رمان جل ےک تار یا ار یس 70 تارو در ناسا تشسرا ا سالم

 9 کس آب العا ےب تگ مک یا 7217 رد اما ک اکسس تم تا عاف سا ترہذ املا

 ناز INS یار از سرو ےس ارد )انب غلم یں اش رو ا لب رت رت« یلہ اید ٹیکنا

 ١ 1 بلیت عرئیسا



 : - ید ړل تلد ترمح ں۳ FT ناله سیب ی ۱ 7ءب ۳ 2 : 1
 سیب لس ان کے انکے کہ برف ام عسل لاو نیس ےک فان ق لپا متر 8 ۲ 5 وج 1
 [ داد سے یہ ےس سا ات ای اکا لا رت سہ کسا ب حاولا ترتر ب انار

 + یک بح اسرار تره ب یح۔ ات ابا رک دا دنا ست یا نت بم و ۳ 0 یاس 2 ۳ مس صر 7 نی ۲
 نیت اات وزر روا نو یکی طي ما ندا سر ات باس اک لو ںی 7 ۳ ا و را ۳ سرا ہی ما یک مالکی پو ترکی تاب آہ یم کت سان ا سد کتا 7 7 ۳ 2 وم رغ وہ 72 ۳ ۳ - تر راز تپه لر اند سجاد بنام سس بن بسا
 زنش اسکله ی دش مڑ صد کر را ماکو ید تا
 3 مهسا طبس لوزا راز

 ادا اس یک ب پوپ یک پرا لا باز مای ی فر عسل
 روا لس اج لک هستیم ا کسو صا کلی ےس سرما لب تاجر سس اول

 دف تیپ ایئر رک نکے اپ ںی کوک اب ا 0 1 ۳ ۱ ۱ 7 7 7 ۳ ۳
 کرم تفکر دهد قداس نیلام یر رٹ تند تیام ل ار یش گلاس جید ار لک فن ۲
 یھ قم قم رمز لوس تکی کی )ڈس
 ۱ 7۶۲ ۰ص 7 @ 0 4 ب4 ۱ : کر ۱
 شور مار تام یگ یہ بس یدل ںی کج ھچک ت ارکان تا ا تاوداا (اط 4
 اش لا ا رور ايسا برد ایا رر آس لوزاآ کر زا لس یکم ملا دالا یار ساک ا رو ی2 00 ص س -“هئ77 ور ئ7 7 دا مارشال تا تر بتا لون را ںیر سر لئا اپ ما ناپ ی وز کسا چی هک جهل

 شرت سنی لْوضپ لا کیا انب لت قر یا تیز آل سما
 نازل باسی لکم اس ار ترم ےک تسمه یر داعی
 مانا ےس اہ ےس دزی 7 ےک نے ا شستشو ےسرسیلط) 1 او بجا اہ سيم زر ل اا

 اقر ررر راہ قم نن ےس تب قفل پ کاب توس تینا

 حل ہاش تم پخت کس پک کا " ےل مربی بس ار لئ ۲ لاش بنا ےس ہا کا ۱
 ۳ لس اس شا و اکشن کر را هک تا پاس ۸ :

 زوم سگ اپ کرت LÎ س دت یکایک دیسک رسمي
 سا

 و هر مس کس ںی 2 ملا ست صحا

UO jeje AN 



 رگ یاسر ںیہ

 ر ر رحم محرم ۳ مر رم ر ت رک ۔مبسرے را
 7772 ےس مل مے زم ےس ےس مات طرح ام ےل ری مس سر ی سس نم ہور

 07 ا ےس 0 رک 8 یس لک

 تپ ٣ رک ےک رک مک ڪڪ ےس ےس سس رگ یر رے 1

 ےس مرر رس حس ام دے ال تش روت ضرر موسس یر وو کر سس و رس مے کر هدر تک سے ئل ےس تی 2 ary ر حت

 2 ۳ سا ےک نر ےس رک ۳
 هست سرم صدرا 2 کسر بصری کہی رک کس ےہ 7ے

1 

 2ک ھر سم کس زر 9 و یک

 2 ۳ و 7 72 عر

 میت سرد ےس ےس سہ ی اےک ہر رے و ںی رت ۶ رگ

 ۳ ۳ رجم صر
 یک ا سم مد 07 رہی کس تے ئی 2

 در بسر

 1 ےس کم و 2 مےرع رس
 ترس ےک رجم هر ناد زم ہراس ین رسک رقم اد عر کک تسلا اروم لر مت

 ہہ وم ہر
 لن اہ ازل صر تا یی 0 تہ ےس مم ےک 7 می رت رس یس زیر ےس نی سگ تک

 رخ 2 ےس یم 1

 حس فن مم سس سر ا ےہ رجب اھ مان ریل رزم لر ع

 ا ےس یک 4# ا و

 ےس ا مر سس
 3 تب یی

 ہو 77 رز 77 ہرے وے ر

 ج
7 

 مرتا ےہ ح ا ی ا رر 4 ا ۱ 5

 : لو یی نر یر ر سس یس وو تو ام مز زض ےس ا تم تیل ےس هرس
۳ ۳ 

 ا 7 ا ۳ موم رب ار میر
 ما لوم ےک کے ے وس راو تے ر سک 7 مرموز رت ےہ ےہ

 Es ا ےگ 7 ۳ ۲ ۳71 7
 ر نسر تر ا حت وو کوم ید و یس ےن هما وزن تر روا

 حس سرم مر سمت وام هرس ست سر سس ےس تر ۵2 , ےس هم 7 2 2 حر مچ

 4 ۰ مم 7 ےک و ار تو ول -7
 رند صا دوا ےس یہ سن اس تمص کسر تس

 را 2 رح رح“ ۳ ریہ ۳ ۳ رم
 و وم نو رسا سو اس. هک مر سس ےس وسیم تست

۳2 5 

 1: وم لک ےک ا و 8 0 2 ۳ ہے خس -
 اکا و ےک کہ سکس مست, ےک و 2م ےس هرم وم حس ست
 5 مصر ۲

 بیس کی E ڈے ےس
 ر ےگ رم کس و اکرم ارم تا وع: ےک ہے رر ےس ےس کای رر

 ےک ےس 2 طے یم

7 
 کسر تپ رس نی یخ ہم تے ےس ےس رہ ےہ و 0 ےن EDS SEEDS ام

 ےہ کک رت
 ین 2 یھ رم  £ aےک ا

  72 ۱ترس ےہ ےہ ب رس مے یب سہ ےس سم 22 ےس ھے تر ےک شا
 رحم و ۳ 3 ا

 ےہ سم عصر سر رہا راس ور مس اوردر ےس رار ۱ 1 7 ار ہک مع رم اس سے ھوو ےس حرا
 ف ا

 مر و 7 ت ھے ےک ا وه رپ ها
 سو یار رح ےس یل ےس رس



 2 : : العا ر ا

 3 _ طب یری تی ا
 رس وم کہے رک ہیچ نیل کی یکسر نیا نا اسم اگر تس اوہ لکه اف يک و
 رد تیر يک تر ساکن تقد کس حسی تو رب وات لاس تنم انا انے ا ا
 ای ۔ےئاز قاره ہند باوا اھت ترش تب ےس ساز تند لامس کا کت تن تان کاور ھا
 لس تن سو تی رکن تفرش کل کد ترحرا انا ات |
 تیمار نانا یکسر تد اک یک ییا ا او کشور یر قاب تت لدا نانا کاشت 1
 یر تر گپ تک تیام نام مسکو
 ۱ اسکیس تا اک ات تن 4 : اصن
 روت همه تک رانکے سر انک کک زر یاد لیشرڈ دلم لر هک لاو ٠ نی سک ی بر ناز یک ہر لیپ ہر سوق تم بت 1

 a r لآ رص یبا ات رپ تارے سرد ی کس تا رو رپ نکے تو تل رک کپ
 ترس تب تار ر ی ریخت درا نت توی تک
 ری یوم تنش هضم تب نت گو گل 1
 تاز ییردشد بک م ی موا ڈر مج ںیہن ٹی یز کا نم زا أ

 IE SLL تب ان
 سراتو م ررر ب کد کرک تر صزرمیل وگھت 7 ۔'

 لا لس یر وای یب ا یکم ںی و تسلی لم اٹل
 لينک نا تقداک اش مالک ا یکب خم یک ری سک اےس باک تنا

 / دم زور رز تر رکا اکہ کرا یار ا

 ید ےڑر تر

 تقی ارعا کرا

 رک نیا کرب اد کت نوح راپ ےہ اپ نک یاں انس تا فا ساقال

 دور کردیا یسک کرکے نا کلم او و تک
f 1 1 ۱رہ لباس سد بق ی ربع لس تا مرسدس کیر ا ۱ ساخ یک کٹ رن وردا رم و ےک رک اج کا تیم ی کک یر کرک 1 ۱  
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 ادا تب تر , ۱ فط ےہ 5 نالے

 نا کمی ی ام اب ا کام تحت ابر تب ترا یم ںوس یک

 ۱ امن ساد نج راے ع ےک نبات نیو اتلاف یک

 رات ملزما کا ی یتا پک رع دوا دار سیا وکیل و سک
 ات ہیان ںیم ںی تر ات لینا س یاب ین ی کو ابا باک
 ۱ بز بس

 27 ا عو بحاص E فح

 بم تن ستون
 ۰ را وکی 7 دو ےک ازد ارتتا بازو تر ی اش 7

 سس تیس تی سک وع یس وس یب تیس ای

 ١ رد پا کس ےب
 7 وڈ بسا و ست رم شرو شف یامان ےس بس اهن

 ۱ رن ی بسا یا ا لون ام ےک اتا عاڈت رطب را تنم تک
 )اسکات ی بنت سم ۷ نئ ار اروا لان

 e ر یافت رر پادا اقرار
 1 مزیت قلا 7-1 ےہ شا انکل کسر: ند ہو اجے ںیہن ا

 اب بس سي ۶ بي رک

 1 و

 ۲ 27 ری را سس f 2و 7 راز E دگر راغ

 رب علام یک یاش یک لڑکی ادا کک یو تونم از مو یراق تی تم رمز

 ۲ 2ت6 اب کل
 "السر زاس سوا ٹپ ایہ بنت باپ کت اس رک مارا ایم لوط یھ ایک
 دیس اس ای ہولی بسا ےہ کک ےک کا

 ا ںیم تمرذىا روا ا ر ںی تسغ لت ھ0 14 782000 ےن « اُم دوو سا رام کت رع ل

 rs راپا ردوا لاو مس ےک ب اب لاو یار تیتر ارم یس ےک تیغ

 رگ اظن وندن ف رفت رز ےس ببحر سینا في پس لن تہ ےس ہک
 سک جی سے وک



 ہیک

 کت.

۷ 
1 
۱ 
1 
1 

| 
۱ 

 ار
 "لیدی ےل ر ترمح ۰ 7 7 ۱ * نال ےب ںیم

 اما ور رب کین اگ رہ شمار سرچ شاخ. رہ نم بک ادارت ا ےس تیس بم زر
 ۳ تام فیس و ته سل لپ ےس سا زکات الف ی جی درز

 نر بهم لا ام نیلا نر اغلا ناطر و کمک تیلزؤ تی ناک ب حالاے لی ا, فا
 راب ساک تمرمب یَا رک صف تیز بهت يا کا را :
 00000 الہ رک اک کیس قبال ےہہک ےل ان سريال 5
 ہ یک ساز قاین دعب کرہ لی یر کف لر بکر واز یہ
 لوح ہ اکے ےک تالابخا تقی 4 ۳

 یب ام تعبر یا رسا سا اب تقو لب تب ہرالہ کت معلم

 ارب یے تک کد کتبی یتیم گم رو تسوزاس کر ۱
 ید اس تریبون گستر کا روا اھ ایم ل وفدا ںی تیپ یاں ۔ لآ تم E ی ا و ید اکرم آج
 هلا نیز بسا ۱ ما ا یر : را یہاں اسم ا قے رن ٹک اوس ہد يک کت فح را وو ۱ دسر او تیر کر یو 7

 رراورآر اں ا قیم ںی ہا تن رک سمت ساب کر ایر بم زا لوط بس ادا زی
 ۱ قر اض اتکا
 رش ےن تپ خا دم ایل ہت ترک کد آکر ےس بسر اسد ںی 7 یک مے
 یربدا اش پے و یخ تنویر کت ایم تارا ند ہٹ کس کل | یس
 رک لا ےس رپ نت لا از یی نا نکی سینه اد ےر ات سا آر تل ہال :

ED Eایف لا ےن بر تیر نخ تپ کا ات  

1 

 رم 9
 زن کیس 55

 ال ا 7
 تر ی في تان نوک لپ تقی صد تیر ا تہب خان ےس تھ ا اچ 7 1 2 2 -7 7 ۳ٹ مس یی رو 1 :
 نر ملت قاتل نیک لوا ےہ کوے ام ےگ ےہ 2+ ےس رش رم را رخ ام رہ تہ 2 1
 کر ٹا را قیر ناما تک بش لب مس ةو ۱
 سم سس اب لپ بیو ستم جت
 ٠ a ھا

 الراسنمال را ۸ قبر ديدم سره گل عزا ھن ی و ۱ 7 ۱ / ۱ +8299 ا مین تکنسین تک لیفت کس تاک می تیبا تحت ترین 7

 ےک ررر ید لہ بد سس م اإلا هللا ماحدا رام ری رر رل مم ر لا را ر برک * ديلاذلا ھا تا
OOO ۱ام  EO 



 طظ ۳

3 yD 
 نالے ںیم ٦

۱۸ 
 رے تر

 هک نوک تام اب ہللا ابالا مولد ْإ 4 ر
 مم ره ل و رم و ۳ رے ھر رہ اپ : ۳۳۹ ۲ ۱

 ۲ 5 ۱ سر اسم راس < و ۲ن اب بب یان رت سیزاڈ) سوگ یہا بسازد تخ کُن گم لاو ےک ن الا س بسا سر
 ہں ان از ج آس الا « له ت ںیم سام یی ۱ : 1 ۱ | نام کی ! واسر رد توس ےس ۱

 - وان ا باز الف فریق هک

 را بس خنک رنا بسا موس * 5 ٣ E 2 یر ريزي یا ت رنوک اے سور ںاتاخ در لورم یاب قوا سرک و اا ناش کر E ییم اس مارا یخ آمد رم يا ںی ینگ اس انار کک را ما آرا ھم موق الا 7 روسو درو اکر لید ںانلاکي رر رک اکی کم کیا ترا مهسا چوک
 سن برف خط ید لو قدس كسی )لاک و فوم یک زا لا مامور تراش ےک دورا ؛ یافته تن فا

 مسترد سنا + مگ ان رم رک ٹی f ۱ ۱ ےہ گندا ترن
 زس ےل تقر نک یا کج ںاس رب کئ فٹ سیریل
 - 2 ا د مارچ ا مک ا ٘ نین نو ماعا طب اش ہن بیا قاضی لا یا تہ ۱ e ریس رن نی دصت ہد تسازاردک د یر رام ےا نہار قرب 2

 نان نرو تولہ اح گرو ۱ ۱

 ۔ نسا ناس مک اس ۰

 | سد

 تک

1 ۱ 
 1 ال رو ہلا ےل پ تي ی لاد ےک بحار ا یت تلاع ببن آر سکا ول نام ناما اط ا ٠ وزير تقر یک روا ا یار تام بو نہ ِ یس ام ےہ تور ھچک نامی سگی ما تا که عیش ت لام بیر ای ںی اک ب تہ کس حد رم نرو رک 1 ۰ رد توپ 1



 ۱ 7 ۶۱ ر یر 881
 زر یی وا ۹۹ ٠

 ید ی 72 تا تلکس ےرلپپ تہ رر"
 دت ےس ابی ماہ سس کی می اسکیس تالخراطفا ۔ رٹ اڑا ہر توهم ںی لیا کیا یک کا مکس تیر سا لب قد یک تو صا قرا ےس ا 1 مس یا اب ییا ںی کلا نان ےک اطہار و اد زاطفا ےک نم اہے لدا | ےس یر کے ارم تيم یک احوال ہے س ماہ جاری اپ تستر اک اش

 7 تراس يا یدک اور یل ےک از ات مٹ سی کش ات ےہ کس ا ناس ےک اپس ا
 گن ےن ید باوا تعمد ماتر ہہ اتر ںی ٹا ۱
 ۱ ایکن ریو رسم ر عیال ں املا در س ید ا

 پا ےس تر نشاط وب `
 2 ترین حام انلابکی ل ۔ ےہ اس ام ۰ 07 نم ضم زض گڑ لاس ام لس تح

 2 رأس لس لا فکر تل کت بک
 کت تر رفع ا

 رگنہد اور نبم ملن سام یر هکر تشل رے 7

 7 تار ما سی یس لر 7 ریس تا تل رام ری

 نہ ںی یب معا
 را تسرد کشک ی رس رپ لا تماس یک ےلسرا اکو یر نرگس میس ته ماما
 کس یخ سکت سدد آپ با

 انا 1 کلاس زی رپ شوو ےس ناک

 Ma ها نام را

 یک یم و متین ںی

 کل ا کک وا یک مک شر



 لر هه تر

۷.۷ 

 ۶ و ۔ یمییضظرر

 سا

 تان رایاد تانک
 دانا ارشلاج از زار نم لس

 ماہ ڈا | نشر ۳ شی ای سیا ۱
 1 می جب ر س :

 /ےرر کو لر اتا + بک طول وقتی

 ۰ ۱ ین ما تم“ ل بسم ص

 رگ سی ہ7 ر یاب به کیس ار ور بم رنگ تست

 و او کاروو ےس س ان تم ےروُگل ررواروقم یے سیر ےک ام

 ںارد رس کد شا لر شوت

 ناگ فیصسرر دا فک

 مسن کار هنر هل لا قند تک ان تکه اس اکر شیلا

 27 تلہ جج ےہ هیت ےہ

 ١ ۱ . ےس یاد ےس ےرہ یم زی ان نھ لو ۰

 . ےب گرا نا ےک

 ۱ 1 ۰ ےس لام نل اطر وک بر کت یر گر سس من سی ؛ انے سر رک نا رپ رد آق وزٹ یس ارگ تر

 کتی یدک اے یہ سا ایت اردا وذ یر طف کا دا یر مک ٹر ےس قر رخ یکے گن تر

 : هو ٠لت ترا تبسم ی رے نا تر ب فردا اص نکی

 ےہ جے

 ستم

4 

۱ 
: 

1 

5 

1 
1 1 
۳ 

 یہ ھر تم

 ر جم رخ خب

 جس

72 9 



 ی درب تستر فک 414 نا یش ا اس وس ۱ دت 1 ٦

 لد نیر اس کور بو باتری شفا اک ا ساب سیا گن ییہ ات ترس اگے اپ ںی ںی کب کر زدگی برکت سد یک سرت نکا الماس کر ہا جک ی تس داسا ہودہ ےک ےک ناروا تافل تایثاو کنارش لا رب ےس قلت شیر ورزی ےک ور 7 ۱ ٤ لر قو یر ام کنت رو کتا تن انس توا ےس نار ات
 ۱ هر ےک نره عام ام ۱ : ۱ نس بج کلر بحزب رک ۱٦ ۱ ۱ 7 نر رام نابت اھت ۱ سکو ناب ترقی کت زهتت درج یراق ام ترک ار ساک دات اه تاناد دوا ت للام ے او سد ایر رگ ۱

 “ب یو ی داپ اپ کن رپ ایام “ںیہ ا ۱ داپ یڑڈ اسکرین کن یز ین ر دپ ےس ما ںیم سفت یکم کاک اب ےس احا لیان
 یا ٹکر رز بلک دردی رانا بح اص هایت لکو اس عت بحار دارمان کیا ےک یہا ود تری اٹ ا

 لر ٹریفک سا: سہہ رر وتسد اک نکل ماع ترآ نیک ےس را کت سر شہ ں اور ےک تب ددد لا ۱ ا ۱ ی یس مر علل شور تبس ان ےن اش رسد رد یر نارایسجوف تزمس یت ورکر آے نفوس جم ا تاب ںیم تسرط یک وزن ود بح اص ایه اتم شیت یہ کلش یی امی. ےھت نکا ارف
rel۔ ےس اکے رسا ابا اک ت قید ترک | ےس نان اج اورام ازم تز 3 ن ی ریا روش “کر از ضمن اند نیچے ورک پ سا ایانلاک ب ے او تشادرپ باقان تاقا ضس ۶(  : 

 انب ایل اھ زم اک درد كا
 ا دف سد تم ۱

 لا کرل سرش راش اوت ارا رک تی ر ر ےس کرا ی یک ہر يا موس لد لر هب تم
 ےس سہہ ےس رکی د ایف عسل

 ےہ ںیہن ےل ر نم اپ لات
 ترو یی سرب تادا شب یب نئ تب بحاصردا لد ب صاد یک نا تازا لعد کب ترس

 زا ےھت کر بتن سم امن سراک سا بدو ےس ا وان رت. ےھت ےہر اس لشن اتاپ سور اب ب سی اپ فش اھ اک تا اک اغ یافتہ دایزددادددا؛ یمن ریت اسد ۱ ند یگواسددا. ترک فراز اگ

 7 رات

۱ 
۱ 
 دن اک ارا ا ےن رک. ایکس ئے 7 تالام ےک پات زت ر کز کت ازل ترد را لا کلی روا را EE EEE ل ۳ ںیم وک رپ OT کوا ےن ا را ےک ورت ۱
 بين وز رم خر دهن نور سا شین تینا ۱

 0ع 0000000 وس 07+:



 ۳ اھت وج سم سو وج تل

 0۵27 ۱ ۱ . ۲ ° ۱ : ٠ نامسےے ںی,

 ۲ ےن واسر ترور و کورد

 6 ا سروش کی لاتے نہ رب مو سونا بچه مبل دز نی یادش اتے کن انک

 ۱ .اد لوگ کن ن دت طب ےس

 ےن ا تک مه لر ویز با۱۷ بو اتم ےن رنا چا ۳ ترحم

 ۱ گنا "کنارم او ۷ سرد وب ںی ےجر تحت درگر دا گیر ےس برق تب

 ۱ بقا گم سپس زی هبلژب ہد لاعاک ارگ نت اش( سعس تح دا بدا بلا ام

 ۱ ی اس هر ايام

 1 ا ۳ 1

 8 ےس شکر

 ۱ دق شے ۱ ہباتگ اول ہللا لوسداٹسذ

 ۳ عتاد لاتمام نا تنانقوم هی `. انس ولّم یبعلا دعت یدعلاانارا
 ۱ حانعلانیکرشلا اب تاقشتنااذا ر 27 شارت نعوم قا تیم

 ۰ ےک ےس اتمر کک ڈور وا اھ بوک مح
 ۱ ےہ لم ۷صا میش نر رز نه

 نمود نزا ناور شب سوسن اص

 . ایپ ملسس رشتو ورگ واش ورک ۱

 ۱ 00. جج. ۱ طی ء انس

 ١ 1 تک 3 هم سد زا رنز زد ۱ ۱ ید

 اج... دملا وو

 ۔ ےس اکم ات ں اں رلارز اف لمار در شی هل



 نالے نا طط و
 تم و فر

 ی روےلر تر

 رز نيز دارد هک نکے بوک بح اطلس.
 رگ تند بز )نیل کیپ سا تارکین ےہ داف ا . جر تک بینا یم نر ترقی شر مایا 1 سور 7 7 : : r 3. ہم 0 تم ا

 ےس
1 
 تیر بس تنگ و اگ بھت یم لام سکت فہ سا یخ ہم قو حدس لہ فا دس تان یا ۱ 0۳ 1 ۲ ا ا ںی

۱ 

 مي 4 0 72 ۱ 7 /

 ۱ ءس ےل هرس تر سکت پک ادا وہ دن ؟ توت کا تب سین ر بز لا
 ٠ ال ۱

11 

 9 : ٤ ۳
۱ 

 بحار السد رک حر تحت ا نر ککاکرہ یط ید . ےک یب ےک سو تستر کس رز ےک ےہررہ زئاور هی, یر بصاص ل تر سز او ب تادا شارا اہ یدا ترد تغ بیک سي ںیم تا یم 2 ۰
 2 بق مکس نیمار نشین نت خش ساف سن مظفر تر و نک هتک. ترفند نک یم ا نما تک انجن وا تبسانم ی ےن ہک . جب یے مال 2۶-01 ا ۱ | ERS بز سو باس علا کو تاب لیپ سارک رتا وکی کک |
 رز ےس ان نت اوآ ےن پب 4 ےس ےک نسل ابو لوط ہدایز ےس ہرایڑرک اتص اد ساد۰ مت تفس ےس طرا

 از لس ی لاک لاک لایت فر ی نیر ےا ای 2 رم کنی رزق ںیم سا یز ور کا پت رگ ا کت الا ےس ں ار ناپ یت ۱ ار فور مداد لوم یر وضح وش زا نم 5
 ۰ ی نراس اپ ین رکے نيم ںوڈلب نب دارید گی ےس تاب کت جدا. تار ع السا لر اش ںوھکال ندبه تک بکن ۱
 ساب سیم نور ها سا وم اد سم اتار تلزععپ تھ سک لو اللو یی 7 ۳ اار ںی لام فرطاکم عشر وا برکت یا زط کت اد سود تب طا ک تام نا

 نان ترنم رکاب ےک مپ ستم چاک ناک یا پا مس یی ناسا فہر را لرکردا اب روا لازم رک ےہ اہ دد دخ کرک وچ ںی یک ہصلس وہ یی ھک نا ےب رس ید تر یک اکسیر امہ ےن ںوڑب ےس تر کم
 ۱ بخار ار رس کرک و میم انا دامت. ب ساک ہل . روا بح اسر زوم بک 2 ےگ ترس ےہ 1

 ےےھہٰییِِِِ ےس و .ںایرواھت نکن مف یر
 م
0 

 a ںوس سب ےل



 7ئ ار ترضح ` ا : ۱ ۱ ناک ںی

 ۱ ۳ تیر بوم لوح

 تیرا اھ اتر توش تدا حس سام نر 75 لالا ر رز تر

 ۱ و ار رس ضامن ربا رش
 _ ارش( کرم ناز کسر ترت اقا

 ۱ ارم و یے او و ۱
 او س ےن هلو روا رب و

 0 پک کت رو رھپ جر ر اتاپ

 ساری راس + ے ناپ تر رک سر ناف و اٹل مہ ےک

 : 7 لر لا جگر 2 0 نات سرب اکر ناسا وا نی

 اروا رس کلیسا ۳ را طب توافد تولع زور و بش س اوا وب ار لات بوت ا ترک لوط سیم

 یہ طي از کس ہل س سمت تبار 0 تالاک

 ۰ .  .سدل شب ےکولاب
 11 اکبپ آہ دا سر رس تو تک ا یت بات اد ارو عسا تروح

 e تسصض٭-وییووج اپات قو سی اھ ایگ ن قوزروا

 اما ادا ناز

 2 هی کا از ور ےسر ےن قطن مک

 ام 2رنگ آہ توری و دمت کت رم تک انف سٹیٹ کت ترص ترب لر صراط ےس ت رح

 1ٌ 1 نو زر شرد ےہ بلوت بیک سا ار "889 0 ترم کے سال

 0 21 یک ترم لوط سا مر س تمدط کٹ ب رمح لاس ہدرحس کو شا الانيا رک شا

 ۱ ا سو ہا کہا بحر آی کب که بیت ا یم سیم انک یو ےس کرا ناک هرم
 ست ۱ نو 7 ر تہ ا بش ےن مان ےک قلم کاس بج ےس تلی برتی کنار او

 اب هوم ماده اص بح کی گد و ےس حر طی چا بق رکے یہا ےب

 5 IDL ی سی یک
 / 3 ۰ يص "گپ ن راک چ رمل ھی ےہ ہوش کیا اورا

| 

3 
 .گرر ا بحاصر غ الوم بوک هنس

 باروری السی ر
e 



 پت ضم هم ںی
 اس یا ےس “زم تل( گع سر اتا ےس ںزوچ م اد نر تستی تیکت رح

 ۳ هل ےس زمره ارگ رک ک کم رط سما تس ساو ار گراف اکر ود سر دد ات رک ۱ ٠
 سے ابا راز زير رک زمره ناجی رب لسا نٹ اھ تس اد قلع امن اھم ساس ا
 یر گیر سیما ازم ےک ناوک ريز

 بازگشت اف ترم بیکاری دا تب ترا اس ۱
 ۱ ها لر ترم تب ری بلک ون
 ےل روا ھت ترک شهروز رد. سا را خس ےک وااو لیکر لعن ےس ترنصح +
 ۱ ۱ ۔ کارا بہ ته کرت بود تا
 ا

7 
 .ےت راز کلم تراس یر کر وم بحاص نسب اش ور:
 تغب راجل ٢ کت رب ل ریپ تر ےئا لا بل رک راک ا سا

 رس نیر یر ری |
 ۳ اس ا آب زر آت تد ددا رک تد لول 2 اوہ سنریرکر را له ٹن ںی ل 7 7 7 ناشر 75

 شما تز. ےک ایر اش تک رش ن ام ےک حاصروطننم الات سم ونک رص ر یت وڈ
 .تتسوشآس ویگن اا رک لاا سبب ےھت ےہ ناب لاع اکل انا رو تنور بح اص یادو اما
 نسب ابن تان رم فاز گل ےک یرقل نوا هان کر
 3 کوہ یر اط تقر اسرع کر یا کت مس یر آجاتا
 س ہیک رطم یکم یار ےک تو نا ها قات اک بر شرر یدنم ترکہ د تا ےہ اع لر ددا اتما | ردا یا اساس سرش نیت از کل سس هی هک تل درد ازم ن لخت تس ار مار ےس نج تے نا فرش ۱ ۱
 تافل تب سک جب ںیہ تم کک و یر هزار ستار فک رم لخت ا
 ۱ ربع اسیر .ےہال ںیم ترا
 ےک ےن ایکو ا ےن ترکہ کہ جب کک کال ات ےہ ی رسا تعا اکن ےل بارے ۱ اد صاد بقا دوش نفت ها تخم. ا دہ ناکام اش نایت شد کا ۱
 . بعدی لر :

 . بم است لار یخ اسیر

 تل یر 2 روا ابن ام تہ کب حات تب ےسر رنز گیت هات زد ہل ےک ام رام کا
 . ۲. یاو کوہ ہی نلت ار نر شام سیر اب کاک یت ت درز تضارہ از عراب ا

 بحال ا رک :

1 

 ا

 دس یش تن تی تہ سب یس

 تو7
 0 e 7و 6



 تاک" ےس
 و ۳ تصح اب ۲

 چ ۳ ےک ۰ 0 ا
7 ۳ 2 ۰ 

 سطر ااھٹا کلاس ےک نسوز. کر یش مہم کش ہک
 تگ

1 

ب ما تزصحس « اب ےس نیلامی یل اوسر ال اوس ےہ
 3 رر اک ں رل ی لر اب E ل

۰ 

N 

 رگ فو کانام کی اک تا ےس دک ی ےن سرا تزمح ؟ سیتی ؟ یگ
 : کرہ شر بد ےس سا طبس کن اورہ مک بت ےڈ تہی ےس ند بیس

 شہ یر رر ےک ںی رر ORE ا

 مح یس ٦
 رو رام نھ اکں ولاو شر لب ےس تر ۷ انا هرات لی از چا ےس ۲ ۰

 ار مس دان سمت و اسامی بح بلا کن عن یم ہا نت ایا کی کی کہ ےل لے تاز

 تالاب کردا فی ےل ازم شح, اوامر اس زورو بش تم قم سرقت ارم لسا توش ارج نس یر ےک

 ءاص اک کار او تشکر اب ےک عجن از تا کل لر زت سرر ات کت ارضار

صا کز لذا ںیم تری کن یک ےس سیم ناب سیہ صبا گی گرام
 بج اف پس ا

 1 : | کین اکے کن اپ تاقی کت فو رسا تاب رانو صاب کت تم ربط اک وار ا یا« افق

 بابر د راپ فیفا نصر لر رقت. تیپ توام ےک قد ررر

 ن

۳ 

 گیم تا ا . تدایذ تا یز یم دے تب دوم تا رد اہ کہ هارد لو و طلا

 ۱ 5 ہک قبل نی هزار مات رژ کب آے ج

10 کے روی اع ےہ اروا یو 7 | لو جن وبکص ان 1 ہدردآرم وا تنش یے یک ا اون س لک یر سم
 

کرک بحاصی فہ ترس کیم یڑڈنیلدار ہور رپ بیل رطس افسر رز ماح خاک خام رک
 

 الاف ےن یی ےب بح اص ینا یارب. ےس عج زرو ادلع امم ہرا هری لک عم سکس لک وی رب ےس

 انی نم ےس نل یب ےن دس ؟ ےہ تیر بم ترا لوس نویس گر ضرر رک مح

 ی دکھ چی تک کل وع ےس تلہ راہے طاق ور سنز E دعب ےس نم شتر ہک

 ال ساب روک رح, 1 ہری سب نوری سن نرو گوار ت ایہ روم

 اکر رسی ارد جی تسود رکے بیکار الخ کن سرا تر پاک تن دون لمس

 7 مان تک نادم اد دم یم راس ماه کل یک

لرد. حر صم یر سیما باخا کرم ےک لار کسب لری
 1 2 (ضرع هر کش ڈ نیلواہ و رؤز ب حام 

 مدد اکر شاک بب کس رم اکا ارق روا ایالم وک ان اون ات ےک ون ونت او مور رر تیکه

 کد یکجا خرد یک تب سرگردان[ لام بیک

 و بهر رب تہ نک یکم لب ری یس اا



۱ 

 را ےل ر ترش تم کک

 روا دا اس یسک تن وا نرسید 7 اک شا دا ےک صالخا دور ما اکا زور یک تپ سرب ا ۱

 . گر ضآ نرگس دداا

 ۱ هه سر هنرکده نو ا پره لا کو گز کا گاه ےس سرس سرم اب رب ےک 7

 ایگ کن یو: ان باید بات اک قاسم ےس جایا ر تقی اورام مدیره 7

 ایل جی کل زف یا کرک ب طاری و بیس ی ۳
 ترور ےس تدازآ تب کس 1

 یاس ےس اک وا ید هم حبس 1

 مت لایت ارت لا جی شب بنت تیبا زر
 راژیروا ںزنم ورکر انہ اف ین گراد ےک ترا ےس لاکر وک ار رو امد ددا ما * ات لنک

 4 ےب قر ےس ترا
 نما کر تک کروا نیت ےہ اٹ یم تیر و طاطا رود سفارت یس ۷ 7 72 ۱

 2 اتارنا کرک کی تیپ درک ید را کر دری کس e فو رب

 تز ا ا ناب ییا ےہ مراح کرک زیر امرا ان یواش گاز سار تاب
 ا رم و نس “راز ےس ں رگوں رک ی رن اخو ورم س هدر ا ا ا آر ظلتاسردا ٭ یھب ل لکت

 ریل ہہ یکسر ارن شو و یکے ام روا ےک سر ککے رز ہم نم لن اپ م اردا تورو تلود کس

 تا اب ارزو ےڑب تب راہ غرادد لس عرط سا گچ ں زرد ن انتساب ہن تسدد . قی فز کک کالا

 ےڑروہ کے رسرو یسک طا بسی ای ےب رش امت بسیار اتری اھم ناب یک اک یر دواک اوو الات کس با ن نگ ۴

 ۳92 متد اس هری وا اعا ےہ ےس م ارتا ورا راز عا بس س اکا رم معنی نوه ادراک کا سایز

 _ ی لادزب تفنگ 1ن بم لک زم لیکن وتر وم نون 1 جت ضس ےس بسروا سس ےس بس, تب

 ند درا و۰ یوم ترو ہور سود ایا ابار کت روحی کن روط س اشرد ا ےسریمرد ا لپکے یر وم: شات کک ن ےک

 نر عمو تیتر ار لک خسارت تک ما ترس گن

eںیہ وم کوم را ر بیس لب ار ر ےل ےک ن اتاپ رول تر تم اسیر ی دفع و  

 روا ےس آلی مدام تم کد کرد یھ لب تروزم کم ے فرض تر شا
 ااا

 نکا تجب ر ٣ت ارب اردا اکر کت اماک در ترم اک ناروا: تل سکس ۱

 کل دت ناو ۲ اس. ےس کرک ار ےن تباع لبا اقا ار وساد . تار 2
 لا

 ۔بحاصر ازآ ایر“ کارد

 ااا

SOE SE RIP۳  



> 

 ل تساد تثرمح 1 ف 7 تام ست

 رس در ود ونوس ما کارو لا نر نیٹ ھے الو رکں ور سود ےن یورک ید کک یک س ں وخ | ےب ترص

 تست ]کراس ند تہلکہ انت تدفن ی ڑ پکا ی اھت وس ماع اکے اف
 اک سکے نت ےک چہ اشور ےن اچ. ےن ناس ںیم چیر فهم ها تو تر
 1 کسب ےس یر و شر ا یر

 تب تقاو ےس تراو سا گوارہ درک کل رڑر.ٴ 2 زعم لوک تسر ڈر آیہ تاذذا حل رکر هبلوکو

 ۱ ےھج رز یا هست درو نر

 ی تنگب حصن سم لزوص

aاد تهی ۵ بج اض ار بی وص بانو کد ناب هل رگ سد بحاص ار علوم  / ٰ 

 ر 1 ار لپ اپ تر اھ ںیم ورک رخ اسس ےھت هبینوس وپ سرد امخ تو ہود ۰ ےج رر

 ٔ شارپ وا ےل ےس تر گارد راو کا: ےس ےہ روس اض بسر دا ۔ شتاب نیک رو

 ےہ ےس م اف برگر چرا یر کش ام کن هنوزم. گیم تن
 | اوت کت صنم رہ ایا ںیہ تاعا کن حر ےس سا بحاص بکس
 عا اف بن نمد سس تاس لب هتل گرید ےن ںوہن) ؟ ےس اونا 7
 لمس نین روز ھم تح ر ےگ ں وا اڑ غ بج

 در دا

 گی مکه ل یب لک مسا ر ار ی رر طاح مت مم کت رح
 و 1 وج جا ۔؛ ہکن رگ ۲ لسور بحیزتزر ا

 ست تر شوک یب را ب
 ٍ کس خا ید یھت: گو شرما یم ۳ مد ےسیا ایف اه ترس یت ر روم اکہ ضر سد تم

Aالا سر اگر اب ےرا "افر ےس زادے تا رپ رن ےس تمت  

 اب ےس الار ںی یورو سرہ تن اکو سا یر سو ہے ازد ٠ںوہاھشب رعب لو ود ا

 و 7 ۰ یو جرم
 [ یت یہ ںی کیا رک کد قزد نوک د ےک رز نا ید اوترو رازن کر

 1خ اک ری کک ار ندد ما مت یک یک اہ بحار واتر راز پلار
 )ارت هو ین وس یکم نر شو ہو... میل کنز ےک ۱ دو نو نی یم ورک ساد سي لا

 ۔ باص راز ا الم تاور هل

/# 



 1 ۱ و مپ هل ار تصح 1۴۹ ناسے مر
 صف لادد ٥ما لا 7 داس سا ترص

 رکن ارت یر صح مو اتر نم فار ود قنس سا یر نوع ےک یک یکتا صفر سد نرم تاْفلکلروا ا نر
DINا س ےگ ناب هس) سرو تی ے ڈا وہ رتا الاتو  . 

 بن ےک ن امن بخ سل
 نم سکا رخ اجاب لر نر د | لی لس با ۱
 تشب ںیم ںایلچم کعض نو یی کم پک را رب اون > نر هام ۱
 تنگی زاب ےن یو یکے ساعات 2 رز لک ت امید کسر لوو بر بس ٠ تھک
 راس و کہو زا بیش کپ ٹال . تکه سو ار ےسںو ےہ ا درک یس |:
 یت رو لک سس نویو ر وردا دوو تریاک“ اڑ یر علا م تار دقت ےن کروز
 و یو لس ترے او دری سویا ناس ڈَوُمِم ود لک تب
 * ے کیس رک رس سادوخو 1

۰ 
 بیقروا تور امت شر یکن اماساک ا٠ اھت انب پلس لک رک ترم ]0 دا شا رک ٤
 رع لگو نمد نوت تیر لول دو ی
 .قوبریذت نیکی اک ۶ یک نم ۳2 را هل لی ہللا شیب تم ردا هم
 روا رہ عود ایا تط کت 7 آی رود سا ےک یس مدد نر شام روا سا ےس ند ترس و

 یل رود ےک ی ما یرازنرردا چوری کن اکسس الا کن یم نیم ۴۰٥
 يک

Eٹاک آ٦ تداما لرا د بلط لبا ؛ سیف  
 2727 ار ےس کت گیتس دکتر سای .ےھتر قت فر ل رکا ےک ےک تابناک 1ںیم راز لا .ےت ےک مو اوپک اش نمیریم کس
 نا ام هبلب رکی تاو کات ا اض یر تارا ے ار اس یک را

 رب مر سر فرض ا7 ا ایک ا از اک نادر نانیظام دوا تح اب با ڈرو ۱

 ےہ رپ هیون ۱
 ےس لر ےل ر اڑا از بک 1
 کسر سروس سی لاک ش الخ. ےناہ بان کن زاد یم تاک اا یر لا ےرروو رووروا لولا او اک کی ترا ع اکو ن و یوم لاح نا ا
 . ښی رص ار ںاورج ع ا

SE 9790 
 الا



 7 طظ

 نامسے می

 ت( اشاریہ رک حز راز ضبا ی تی ذشب رر یی تعفو ت

 2 صح اسے

 ا جرح ی ےب رم ی
لحل ر مت اسکات اروا ارض ے ٹپاردا رز کت عح ۱

 کر ردا لایا دابر ےس ارا مس 

 کیک ادا گمرک تفش ملي دوس سرد هه ترے
 ی ےت تار کت قفش یک( یزد دانا ا
 کل نام ےک نا: دہ اح مقر ار ےک کام پوھد آشپز فک

 کت رص نا بجا ذهاب اج یم قلعے کک انہ سر ردا ر رک سذ
 3 نئ ارم اه رم رم ر ےس 6و

 2 7 ا ر
 + اب )م ۰ ص ۳

 هبل ررر الا لم اشاد سوا الا ملک وک ےس DEMIS رک 7 5

 ۱ باهات نشو فار که مک
 و دامن وہا اگ یو اصر وا بلا اپ تاطاعس» نالا وا گز گن اروا ںایان انا تازو اد ب کت ۰

 ا ا ںا فمتقفشکن حر کم توپ هه تام ر ںیہ انش اےس توالعد تزل یک اہ تک
 سب ےہ ۳ 1 رو ی اپ ۳ و رض ۳ ٣

 ہک مکرم قفس ره ین ےہ توپ سس ار

 نار نر ستقفش نوا کے ےن شت ےل ںی ۳
 1 ندا ناب کی کد ںیم لت اس ج راس ندا ینا ےن ںیہ

 تو ۲ هد میم ت 2

سیم نون ام اره اسلا گہر نک تصور رک داسر ۱
 تا انک حر ادب وکر کا 

/ 

 هرس را ہدایز تہہ کناف تسود کو ت٣
 تک

 ا ےس لو دا ےس تر ےس یک هتک رب تر رفع ےک زج

 مرگ هدز تری رک طمع کل کی سا ٹوک هک, ےس ےس یھت دا

ارواج اب ضرب لپ گلاس یر تاج ںی ات سیب وک
 نا ددا 1 ںایزصڈ سل 

ر نان طاق یہ ترکی نوع سا تم بیا ےراو تر وک ماددا ےس سیم
 ا

 سد اشوا ہر ¥ | داریم
۱ ُ 

 کی ےن رر ۱ ۔: ںیہ ےس از ہر تب حا ےیل کی

صویب شن رک اھ ںیہ تن یش پر مات ا ےن ںی
 ت

کہ تاک و ےک یم ےنس اک فو یا ےک اک
 اد یوکے یا 

 زر اکی یم زہ تک روس تنش لاک
7 

ت دار ےک یکی وارد بح ص انار بعمیرام ا
 اب تک کناری ی, ےس تم یم ہوکر رو سم ر ای

 وی لاا تی اج ا ن
 ۲۱ ۱ ۱ .رگل واہ ےل م گی گد ڑر بحاصر ایس الوم بزنس هد

 ا ہڈووب ۔ ضیا بحری یونس بک ےگ



 رر ي

 یر ےد ترضح ۷۳۱ ناس تست الت

 ) ریال ر دره ترم ےس امر ٹر ال( ر اس ےک ترک یھت ر تو

 |[ بح اض شرم ماوس ںوہ ای آ یب ےک ےل موقت یا تب ید کن سرکس ما ےل برزت

 ی تربیت پ ا نگ لیلی ا شد لر کر له ٹر چے ہک

 ٠ یگڑچ امی ےہ یکسر .ھت گے لی غب خر رم من بیسیک ا ار یر

 7 سة رب رکا ا۷ت تذش کند يام لہ کی لب بحاص يا ۱

 ترش ار روم هی ےل پح اصلا و کال خان کسر لاو ییا: | ِ 1

 شا ساپ 7 ےڑابآا کف بح امر لاو و ےسآ ہہر اد رپ ارد ت خا ور کے مان اکر ارو ےس

 از کا, نارد تبع یی ددا اف اصم ےس تز ی ترم رب یک اگ . 2 سما رض

 ها رگ ٹر کب ان رو! بالا و تزح ایٹم شو اڈر لی, ۂاب ٹی یم ساپ ےہ سس

 4 پی کت الا را رد امد ےل ترم سل الن نالخ ےےسہرک ا ایک ایک ضس اب ےہ اکہ اد تہ که لم 4

 تزحتوکب دا ی[ لار آ ؛ با نرکا 2 اے کی کرک رو رو ار هر لوس نما نر ےس تم اق نمد تس

 کلر فل یکن ای ۔ےے رم شوخ تم نکی و ےسا اک خاتم مٹ دان ۴

 ایل برف ا ا ےس سیلک کے لر ےک ید یر ےل I باطل ا ےہ ای ار قوم رد رسم نر یک ۱

 ایام هکر | ےہ ل ل اا یم بیر اب تیادا ےس اراب فر اید ںییماعب تو کس 1

 ےک ےار رمان و ایام شات رب سر ار تب اہ اکے نمی یا ہک کب گدا ۱

 ےس ار تاک کب یر سا ےہ بسی ۳ سد ہل ےس ما ۔ سا اد مانا کم اد کسر شتا 7

 یہ هست ڈس سا آب رم ےل ےل ایک, تر ترا ا ےس گرا دری موس کو ایا ارد ےس بحااصرلاو

 کک تا فر ی اررزتہر ا نایک ےئل شاور وا ےک رک کالم دنا ۱

 بو : بت 2 4ا کس تزسح

| 
۱ 

 بر ترا بس یر یا ےس روہ ل دتا تیز اھت زا یم لیس کشا کب ی (

 کت صا اک یک ار ار فور یشن ہل فر کک اف سروکار کسر ھ27 ۱

 ا را. ےک ےک تام دن سارا ےسراکے رر رک کاکروچ کان ترک :

 7ت ایگت ارد تپ اکن اک کس رام ےس سا و سو قو و رک ۱

 برتر اپ تر وا سر حق ا س نار ےک یر دگر از دیک هو ار کرا

 .یرزا بار الور هل
 . یگ لدابم بحاس يک زار ہل



 ا زنی راد سر کرا انا

 1 تن هی شی رس < e اف ےسرشرضت) بب و

 گا وب نقل نکہ لر ام رام ؟ےگ نرب گو اک نوک کا لا مت تکرار وا

 ت گير تکا مر رک تست ضد ولید نیک واپڈا اڑایا وزش دا ترس

 رپ تادا ن ۷ لر رک راب تب زوم انک یم تمد یکس دتا تصب ج اب تمضاگ

 ام تہ لاله تا نام هم هرز ییہ ےہ تانک ۳ سرکار رس وک نشا ل لپ شک

 ا را لوا از ا۲ک ٹن تتت داد یدک رص ےس نم تاقاو از هر ھر

 بسر بک نم تیادر لی ون تشفشو قلا کے بق اد . تاب تفت اہ ےک لعن هتک اربا
 (ل رج بروز ر م دای ت ےس دد مر ؟هبحاص نم هيلع مک ها کے ہا کن 9

 75 ار از نی کا ام ادوار اما یھب کت ازم لن ار شنتتخفرہضےںرآ نیلی سر روا ناف ٹ) تف

 1 : نت هاو رس ن اخسر د نچ ہار شح دب ےہہک ا ےہ اب ںی نلاشرود یدا ےک کنز لو ان اےک بدرا 7

 ھر سم 77 ایم ناف رود بلک. هیلاری ےس اک اف تاب د ےس نایزیمرد». اف ماما

 )گام اکیا ا رگ بیاد 227 ۳
 ر پک بصاص کرک مت ےہا ٠ ےہ او رب یک الب ید کافر ےن نر و ر و تا۲ ایش ارد بد من اإ

 یبوست

 اک اکا دیاگ امت اس کس سا روا. ںیم لاو ها اف تل تاب کا نوک یم تند ہا سا ترفع تیر

 لا ے ر 2 د تالاب ےس ستنی ڈر ؟ ؟ عبارت کا سبب او کے مانا حس ناقدین

 بیاد گلو اوز ہیک لہ سا ےہ وہ یھب ودروا تاک تر وزم رک رے سر

 تک سیکلت اکے اروا ںوٹسدد بسر روطس ا بر سلم ۰

 لی رفتن ےس ا اھکراماھکس اب ےک زمح اتم ا سزا ںی ترانے بور ٣ب ح
 1 تب ا اطم ےک في دابسمش ار يک

 4 | علوم .by ےک رم وزامنا اک اکن ایپ ےل تفر اک ےہ ان ٹر م تگ تایفاوروا تام اا

 27 ار در تو ار ییا هوس سس ےس اے ن لعتل یو

 اکنامک یوم اگل ےنوہ تیتر توس کا رکے ناب واک * ںیہ ےن بی کب ید هر

 4 وو کد سس نر تم توپ 8 اک س الو نس یو انکا روس ی اپ شک ارن ےس

 1 ۱ ؛ جور ای ہک توا از فک لک کر ابن شوم قو هل
 بست بم بیعت سس

 هد حا نی درس هلب ۱

 8 سان



 روا لر تصح بو ۳ ۲
 نال تب ںی

 عبط ص عامهنیب عم دلاد
 نکل ورک تند ےس ز سی اڈروا یر اص بل سنتور رییس ن ا م مک

 لاف نا ےک ارن تقف مو لدار كا ددا ےک تفکر نامی عرش تضر نفس

 نا کب حار خارو را ار بحاص نیلا بیج لو مد سگی کو رپ ےک رج نا دار تا یک اه

 زد یک ور لک بوک ایت لااا تعا اه نا نت کن + اخ اک رم او تس اچ ےس دا پا قاع ل اعخاکب
 فار نا سپرد پا اد مرکب ات اک واش کا شک اسد تیوری ردا تقفخ

 اہ کن وزن اک ت ها بد. ےہ اکی را داور تیا ںیئےےس راہ کن ارد بسا کر یاس ےک ارد دلو 1
 رپ شا وار اس ےس بحادع نا بربع لوک وحش ف قاو ان نک یل ءا مس خاسر یس

 و ہک یتا سور ازز ےک عور کات یھب یک الد یت لصاس بنر اف« تی صا ںای کر لعاب ۰

 مکن انالرم تب رصن. کسر زنم گن ےک رد بر یا ےس تاذو کب حاصر ا یتا ارور انکی وصخ تر ار هک ۱

 ر تقوا تام ا
 روا تیل فتقیطںضت سیط کتی زص

 ردا زت زاہد بتہیطپآ یت رب تیاغر کک اور تفاهم 2 را زا وای ۱

 اڑ نیز کب ا a ھس وس پت ۱

 ےک تیر نیل ادارو زکال اعم, تیس رنک نوش شرشر غل 2 و مارخ) تامقادر نؤافضب اھخل وا

 تے تر ےس 7ت0 ےک ےس تیمم | ریل رکن پآد ا زن پ پںم اں یت قل

 سد شم 7 0

 . ےب تھی لت تم یارب یو ر اتد افترا زیو « علوان

 تار اما الا قر ںیم ساس ؛ سنی بار تک وع ےن « را دل کک کا نسا تز
 ۱ جبیر وم ان ںیم ںوس نل هی ها کراس تک

 جم کش اما نود ناوشآ هل

 < ےہ یم ایڈ تس ای رر ورک علض بار لا . اتر کس ریو مانا نا ےہ ایہ ںی ےہ وکر یزید کلم هل

 ےس نیم اچ نہ ار تہب اص لک ا نرم ر 14-214۰ و لارا 7 شرف ےک ےاود

 ۳٩م pt ۰ار خام ایت لعق وکار ی نامر ہا ںیم ءو سد ران ابر دا ۔ کرہ تب ےس ترضح ںی ء۴

 تاما کا العا ےگ م س تجسم ایف لوت ے ناف ا2ک تحت یا راصتالا بوت ۱
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 1 ۳ تا تب رسم وج 7

 رپ تل تیم 4۳ نالے ںی

 ےب تر تلف رس کس لاکر غم ےس کا ٭ ےک تیسرے ارو مط یک ۰٠ .ںوئ کر نرم هر

 -: اروا ٹسرا

 ناس ا ہ٠9 تی ںی انا ا ٹر ہم و ۷

 سا نالا کب ےس ےسر بو لب تلفن اا ناک اب گی نامے سد ےک ےس روس در

 2 کز ےل ےس کو نا نیکی رساں یی "راس 4 ول اس ےس یکتا اسی ڑل حر س و

 ی اف رس یم ککے سس اب تا زیرین س اب سنجی« بت طی تر
 ۱ ا اما ایں ایا سرب و سس سے ر ب ےک ےک کت یہا تان 7 انکی تضاد جر خاک

 ہا د چرت سرک راک مل امت رکن ةا ےس رطل ی بے کاٹ اے فی

 لایہہںیگ يک شا کت برنا کت بس ںاہک اط یا ںیم نا ںی ہر اےک سا :ںیرکاک <

 ارامش صوت اط ہرایز ےس ےس بہ ںیم ںڑ ئ بر یر وفکر تا نا رکنا ےل ےک تابوت یا ۱

 دلبر ال ےس ر ےن بت ہل کب سرا ےس جا روا بس ورش س. ےس جر ا کا یک ۰ ٠ےہ

 2 تا نه نگر ےس ےس زاد با یھکس سردار ےک ں کرا امت ناماس کن لاسوس

 لر اتکا یر ر نش ےس نا کس کع

 وات اار ا

 ون رطح تند بیر بس . ےس اھ یک نه ے رکا ا ا وک
 ۱ ORD اص تب حرط ی ا . ےہ تار رو کا ی کز اف ےس افت ابا رر

 رت لنگ “روح و دره هر الر سو 8 تر ۱

1 

۱ 

 یک و

 ا 07 ۱

 : ۱ نوک بک کہی تدر ل ھت 21 1

 کہ کد کبد قم ےس رپ لکل ےگں وہ تیز ١

 ۲ 3 رک 0 سرا ساوا کن پا کک وک

 طب کرا اب کر سرخ ےہ تیر ا مک تسح

 1ے گنتی ورم سنہا تا یارو سرت نر ور یکے نکا ںیم یکے نس اوکت ابرو اروا ترک ۱

 جو .. مورماب بل یوم خا مری دوم مر ناز ھر ۷۸۶ کرک کا نامر سلم ےس 1
۱ ۱ 
 1 ۱ : مون 1 لری یوم لم اب (یرم مرک ٹکا و مک یس ٤ دعا کر ناظم مم هت ەل |
 1 ۱ زور بح م نالا یکی رنر' ناکہ سبک بام نیر یرمررم مک :



 یر ول سد تر ںی ناب ںی

 روٹ زا بب بج او ول رک اس فر وف تال یوم ی دم نا ےس لب نفر ۱

 کیر ا دم نو رفتار ےک تیتر قو لج . ایڈ تا ےس تبحم تانک اوم اح وا ےکار لس ےس تب ٠

 نام ۷تر روا طلص کب مز ت یل ض ترک ید جت ادرک رضا ا اراک یاس جب ےک اک تلدد یا لات

 ا سا گوز گز کںاہبرک۔ هزاره و فا سو ا وافر رم ۱ ۲

 بدین یر ی ۷ٹ بارو تی تر یاس ناروا + ےہ ییہ اپ ےک و را و وع کت

 ںیم نی ریه فرو صفت ںابر ںیم تمن ل طے یھ ےب ساکن گن ل ایردوان ناکہ ایم ےن و

 2 ےس وہ یا یر کر کد تالاع ےک اہ ہک ی کل کر سک یک ےک س کت انا شر رکھا کت رام ےس اد ۳

 ك گرہ بالا ہد بل لوک براو بج رے از ۳

 الف کمر وا و شر ےک کرارا ناپ یہ اه نر سر نت ون ل لام تشتت یم سارا :
 سر ںیم بد باا ںی پر بل کز لہ سخت ےب یقه اھا ا را

 لیک اہ کرد تب نیک اش روت لر ۴ے رگ یم عند ںاہ کت زمان کز هد کرک
 ایر "سس یکے 1۰ ے ر ےل را کی گرو ربو درو یر روا هر ےس ا تن امد الام ےک تب رکن اس ےس

 رکےت ار ےل کتبر دا رم ام های. تب ےس ر جر رکا زاب ںیم سد فل اور ختم. ل لب

 1 اک رحم ث ترک رد جلال ککے رک تو ےک اگر وا ںی تابع رم مار 2 ام

 قرض کک ام رار را١ اف تم | ےس ور ہک اروا

 رخ لراس اسر ےس ر ےک اف نم ٠ ےک ا اسا ب نت ےن ٹا ےاخر ات و با ےن انکا

 نا سرم با ہکے ت ےن از 7: ٠ عقرب ATARI رک دول دا ا ہوا سر احا ول راع یل ےک ی ر ارم 3

 ین عی گہاددا مقرر یر ا شیپ ےہہک فال. ےہ لعض ار اگ گم نیر کس ینا

 رج ترش کک کے کود کس ادصا سا روا کن اف تو ح ولصا تی یک اھ بیو نداد ( سی م
 ںی شال ان یر ےہ اترا وکی ارس ےک رکے ے جم شر هرومرو کرا ارا ےہ قطر ادنی ترسم درو تاک
 شر رہا دوا تاب کر سلم یا رش پروا ستار تره یس

 نک یاد رب لکا کس ا رع نیک یھت اب یم ر و تا ک1 امن فالخے راشد تعمیر ےک ر ا نر طر :

 شے انس سما یم اس ےک ننواردر تیبا ھم ۱

 فسا ارز س فا تہ | ےس الام ساخ ےک اوسر یکے گلف یر ارب ںیہ نگہ عر اف ےس ڈرے ر ےک نر و نا تح.

 بادرت ترضحب ےہ اس کر دس السا یر لد منع نین ان ور در ںیم وما تسمه

 . ےس زم صحاکس فن س 9. ان سمت نايف (ےے یب زرا" ۱

 رز ےن ولو عح نے اج پکس فرگي زد بلب ےن ترتب هر اب ے لر ےس لم بح صا *

 a تلا
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 ي آر تب و ۱۳۹ نام سی یم,

 هی و و
 سن ارد ربا تاراخا اتا اڑ اکے پہر قاد ےس سا باد گرو یم اند سرو تالاع

 من مو اد تم بب شرر کس | مارا کرام الم کس ارس
 ١ لگ ےس 7 کن ین لپ ےس تاران ا یلفلا کر ت ہوم نیک ء لب بوته کد رک از ار دا لوگ ارراور ےس تم. یخ

 اڑ ےئ ھا یم نر هد سا E سل جس * قو مس او * 7 ۱

 ۱۱ ۔ بتا یش تا قا دن ےک لای ست اٹ نشر ااو قوز سا ےس اس ےس یل خم
 زازرک اش, قلعت ےس نرو یمانو و مار وا کک رپ ےس سیا ترک گم ا جات الہی لب ےگ نرو سل

 رہی یکے تان تو ی خر اتو تا کت گی ادا اس ورک

 .tt شل امیر ہے لا رج یر

 ۱ . ےھت تنبل کارڈ یکے ام پیر زا نکس ںولاد تم 9-2
 _ هلا و نردد کن ا سجے و و ی زا تل تال نا نر تيم

 0 . لک رم رپ گن ره تو( ارگ اواشرا کس تم تق سا توت سا و تنور
 رگ هاب ست یا سا نیٹ بیرف لی سا. "ھ1

 یو ںی ود رخ کت قلی اپ ےک تر ابد وہ کار وک هات امو تو سرو ون باقر
 ۰ سس نور( ادا دارا هر شفت شیر وکلا یکتا نواکن وود یک
 هدر ترک سم دز دارا رف کن ول ےس کن واگن اد هوس ٹرک و نا

 - 89ت "ازل اخ ی روز ےل ےک ور یک وی واود رک تر مرتب ا ےن اتلردا تراجم سرا تر

 1 نا روا شوراپ ام ےس ی میک وزایسس رن ا نشر خام سلول روا نوا نوک یک
 1 شما ےکو وف ت تارا شم و لک ل لالہ تای ۔ تط ےس روو و رب نان وند ی کک

 ٠ تے سک یا ددد تاک تن دارا تفکر
 ۰ ےک ا. تب یاب یسک یر. هان هند شناس خاتم شون دور
 کاشی ار کیک لار و تہ ر شم اف تایم ولا یم ےرام کشتار

 گان کاپ نس سد تل و ارس یر ےک راز اينکه سل ورا

 اهن بنیاد یرایت کن خم ها گنا تجر برا رو کک ار شاس نخ سرا

 کت روا زوال رک. سقم اف ایکس یم ےرا ہک رشک
 ۱: ۱ )افشا سا ںیہ رگ یم قو رکے توزین کاک ںی نیکی

 ء و ازل ٤ے کروا ناشر ست هل



 تک
4 

 ےہ
 ےہ و

 یر ر ےل رن تزطح + نل

 ہد ےس تا کی رو قبض نسترن از ےس تتار کن وطن ارد لک لب ےک تیم
 گرین مرا یکی ککے حت ارز ںی وسر ایل اسم پرکن انا

 ضا یگ روا . ےہ هر ن یز یز ہم بت ےس ین نا مز ےس واب گرہ بج "
 یہ زمره س ںور کتا انا رےہ وفا ض اس یم ےب سارا تااطن کیا
 ا ر تا گپ تب رک ری امام ن ٠ایک تگ فا ییہ نرم ےس
 ۱ ۱ .ے هتسرک

 تری روسو بیبر کرت کہ بک برهم کری زگے سلاد کیا اتر کت زن تیک.
 . باک عالی و لا تب ے سنن اپ ےس

 رک تو که بنر ایڈ اک طنز
 لار رگ تر خو تردد رک کت سکس ےس کا کے دز
 | بھ فی وا یاد گپ کی کک پت
 کر وز ایدہ فدا لا صر ص ںی لیپ تورس تسهیل وکی کی رتی لت
 تر رکا کش ام یا ےک الس املا سرک انس ےس شش صاف هفت رج ے رہ رات

 یک بآن ادیب کی زال رم: تا سس و کی رمز یر کر ا۰ نا ےس ہی 2
 ۱ . ترس اف وص ا ےس ںورخ اک

 مت وز جن باس ےک امر ترور ات کں زاد یم فرمت
 سرو ج تسدفم یت هکر ںیہ کت ےس یکن ال ںیم نادیم سا رکےت ادا

 لس هوس تربیتی تب انک ںی رد فی کرک
 اطلاع ےھت ےس ر لاخ ریزمرذھ: ےک داس کیر رت ی لک لگن ترک ں رج کت زط ازم ناز رر

 . نت ارضی کن رفت رر طا یکے رف ےس وتر ککے کش ےک کاٹ

 ها اطلے انکو اھم تار طا یم بجاد کا. ےھت تنی دی ۹ار کہ س سر ہک ب تز

 انار شوماضتسروو ےن سم ںیہ ےہ ا ےس تنه ت ھا اہ کت رم یر ب حام

 اکہ رس ےس تخت در ایک وکس ےن یہ هلن: للغ رک سیم تبطافم ےس تزمح یک اص ءاش کا من بم ایگ

 ها رزم باب ایر دد ےن تر ذعنکی ید کا اکے مرک کد بیر ےک لا راہ با
 رضوا ےک مرکب قلا سا * ارز تیز. لا یھب ارم یھت اس ےکں لا ےرود ۹ هاب نوک

 f ا 0 * ا رکا امور ےل نکی ان رہ با تا اردوا اکر کش نوع کب هات

Q» 4 oe 

 تا + . روال تقو او مان زدم ,



 ات 2 ما ےہ
 3 دو تصح 4۳۸

 ۱ را راپ تیرے تدر کزن مالسا یل یل ملل و 17 ۳ رک لم ۲

 تک یکم هلن ادد جور یگ رم انے روپ ےس جج لاج 5

 و ا تاژرد مد تفر رک د 1 وج

 منا بادام تر سم لگ اس
 تھ ہشزجوووفبیلو

E E E0  

 ٢ ۔و ےہ الگ خ هل اع نادر شر اکو هرگاه لات ید بغض مد گال ادا الد ارروا

 دزوس ناز وکی ر ل دریا تلور وور لم س

 E مک مس زرند ورا

 2 می تمل اوت ند رپ وی ندا وا رت مر رن زد یب

 5 مما ےک, ایک را E اھخرت اسے ر رد ہو نکل مر لر بنز

 6 جہ ایشیا کر سا تی “اس ےک یب ےہ اس تہ بجا تارا

 شرک لیتے کرا ارسال نظر لنک نوط ورد سا, امر لا مرا یہ ب ٣ار وا شک یت

e: 7ےس  
 م کب حاکم تر تحث رل | غم دن تو زع تنس ام 7 دار اس پکا پا

 بس ٠ کت س ا وترد زی رت کر کری 2 دادو اوز اروا سار ںیم

 ال تقوا تم, وبا تو وتو نیس ملي تک گران رم مرام

 . ےہ تازگی م نانو رد کم ک
 ا سکا ایست الد واش رضع ل الاد ترص بن 77 اک فو ص ت ذس عم ونک هل

1 

 ها گه ي اش تی اتر ان ارم ترتيب ما ےہ ترک ۲۳ب



 ناسا 7
۳4۹ 

 رپ ےئر ترص

 47 سم ےسر اپ ےک ت نہگ+ ت 2 تر ور یس سس يرفت تره ۳ با
 1 تب لر | < رر ط ند لباس اج ل مس وکر ورک کس سا راہ او ںیہ عا
 سوم کت ست قو کنج ںیم ٤ وک ی تفت سال شون هکر ےسراب ےک وب نا
 ترے شل ازت اول قرعه یک تے جو ہا
 تا اج ترب اد بد نفسم رک ورک ےس ےک اره زارنا کند یارک کس ارد, ےک ب +: امن کت الات ے ۱
 تاج 2 اد کلک نا ور سبب مال ایبک تو تاب بارد موس ھ1 1
 . رب تقدروا سر قو. قر تيرنر کپ پآرددا٭ . ےھت ترف تار رد سکی یی جا

 3 ره ار راک را

 ےہ نقل ین رک و ںی ےہ بت aer تر 7

 : ےل تودہ ےس ےہ بیعت نقل حرط یا ٠ اگے اهرم گرام تپ سا گن کس ور یش ء وب ۳ اپ لب اد ںیم یر ککے ہد. ںاد سیل ں ہت ارث ےن یے تیر

 i ےبدایب تقیہ روا
 که ے رکے یس رس لاکا

 یوو کپ ےس لا ا
 دس

۱ 

 ما
۳ 
1 

 لد روا لار اک نل یل الد تسا ( ادب ےک ت تر: هم تی سی ما رک وکیلی یر اولا داكد الا

 لاو نین ئار بر سکس الخ اند اسکار چپ تاک سا یت لا لی رت نت
 4, رز یر

 تا ساز یکتا یگ تنازخ کم تک الا ناطلس+ الرد ےس ارا دارا رہو 1ش تایمر /

 فرم سامی ا دنيا نقی قی ات رع لکھ ہا تین اب عکس تم ےھت شر ںیم
 و سہیلی سا: تیعلرش خم ع ےن لاک ادا شا عم قلعن ناگ تک تر ال تابش

 7 ےھت نس ای نج ارم نکا ےک . ےھت ےن اض وک زنی بم و او رکنی و تیس

 شوز ند از. لالعو . نم ی الرس کت یو رر وشت لب ےک تر ردح, سا اھو پکن تلر ر صقل صا

 لس موقت اد درک عم قلع مت کن اتا تاب سیم نین ۱

Eفض  E Eبکس ایگ تب سراب ےس نیل ےس سا سس,  

 تل درو راز ےس کناف ۱

 . ےل می بحار وطنی شمام بلک ۰:
 . بحاص لی یکی هر ا ےس . |
1 

 وو یک پ

۱ 7 

WUN jeje N 



 او یر ا ا

 لاا کا ۱
 انا ؛ لالا

 و شیر

 ناگ ہناز

 شا قاب شا نا
 تم اف: تام
 رر 7 اس یر

 تب یف تیوب

 شما« تراعابا اا

 ایپ اسم ادرج

 یر نیو ست |[
 میک مک
 ی ات. هراس ها

 فتح چرس

 لایا اکہ کار لس
 رشاد ء انس

 یونس ٹا

 | مرم عز ارا ات آ

 کا

 7 ۳ سس

 تے 7 0

 نا بے هر

 مکی لپ لب
 مت انس

 اٹ رات

 ےک

 ماع کپ نرخ

 مکس جر بنا

 مٹی لاش ںی

 2 یراس را

 re ع

 f و 2

 ۱ لا ریت لات
 ۱ مم اوامم اکر ت

 7 رک 7

 مي تشو رو

 ۳ بسم اا بس

 ees ا

 و را ۱

 وم ٦

 نر ا

 27 ءا اجا

 یز کر بانس راسلا

 ر

 تامر از ںی از ںیہ 1

 ے ای U ریگو را ی

 به :لارپ زین
 نرم نایک

 صر ےل . ھر
 تے

 کو
 "ار دت

 اھ لا ہو

 ےک رح از ہک

۳ 20 

 مع کروا روئے 5

 | هیچ لاو ہآ

 نهم یش

 م لیک لیک
 2ل اکر تم ےل ےس

 نسب
 ۳ مہر اس

 13 رم

 وس

 ۱ r 2 ایسا
 ™ رمد ےس ےس جر

 3 ںیہ ےک ار اچ توو
 ےک ےےذ تمارا وآ

 می

 ہرا 2ل ر ۱ مشیر ام کج

 ۱ ا بس ید ے ار 2| ےک ی وتا |[ ي ید 2

 || مرکب , 2 لل شم

 او ٦
 ۱ ترم متر
 ا ۳۹ تیر 7

4 
 6 انا



 اتا ےہ ا یس سے ول ےس تج



 ناسےڑب سم,

 1 2 س ا دا 7

 هد( ای افرا ام سین ا

 le مر هما لر وا طو پن طقف سای
mm 1ار 1 تر تر وک  

 ١ 29" 00 سر«. گچ لرقم عی ی

 ۲ اھ ا و ته ر ےک ا اچ ک۔ ھا عر ما هری ٰ
1 ۱ 

 1 رژ رو با 2 رب خادم نت حوا 1



 ید دجال تون 1۳ نالے

 77 ۹ و رم میت

 کربلا مال تیا مس
 رک 2 هرکس کیا ند ےک والا مروان کرا لا ناتمرر ٢ سراب ۳۸ عرش ان ۲ ار مکن بت گیج سبحان لا نر عمرم ترس ا
 تنی اوب یت سا یاب بیا کت قو سا. ازا ےک تر الو کٹ اداس ہر وا ٹال آب حاص سل ےن ید هیچ عاد ںی قرض لی اپ سطل ثواب کمر یل لحن
 داف گز بش fihê لب ول ک تالورسم سم وین یبا یسک کل لٹ فو سارا ےک 1
 اجے ام مک سر اپ ں آر یا ٢ ۱ 0 نمرات پک

 رنو فیل رولت قر روا 7 نرو دم ایک وکو مز ھز ںیمزس یک ٹ اکربو رنک سگ ا ِب اف آر بتی الد ناسا ند یسک ےل ںیم فا یف سویا ےک ہت انکے یا آرہی کک شیخ وک

 تاک دب بیپ تامل شر دص قیر ام الخ کا ہیچ یگان کا
 ورم کن یکے س علوی شا ںودنم ٹریک نود اتدرا ےک ہیلع کا کاریگر لو اخر ام یاعلی کے س ایکو کہہ ریس بنر انہ وکت شا ںیم اردک ےک تحایسد ربی کک لا یر ںی
 رسوب مرتے حرطیسادوا ئے اھک ان لک ایا وکت عاشور شنروا رز سرد ےک پا
 صخ سا بح گو اس انش ےس ےہ سود کیا یرامہ نو نو اب ںیم تار دات لیتر گئے یشن وارد اب لان پک دا نام ر :ںہزار طرق سما

 رضا عاص ی کر مت الہ ترص ار ماوس سو لو ا آے سرو ال یک
 قناری ینا منایا پآای کرس کد ام ما نا
 لس ےک ل سر باسا ںیم تداعس اپ تد الو کل شات سا رض یر ج ام لاو کا ےس نر تیس اف الا نیہ ترشی کرک نار چد و ںی نم لال

_٦ 
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 ۱ مار ےک شرور یکہ وار رر هدش تقو سا ےل نوش رک رسما وز ےک ما ات ۱

 ساک هپاتیت »ترا کی زرت مرد ہک درک رک

۳ ۱ 7 7 ye00: 3 0.7 

 ااو ےک پا اخ ابد کاکا ایان ِ ےن اسد نر ناتو ا گو ےس با اد تر 7 انا ءایدالاربں رہ پیس سم ےھت ےک اہے اب یر ابا یم یر اروا اھت پاقا
 دره ضر نم یت ید لاس ںیم تش یک ا یر لا کو او راز
 LAL گی بج ین لاد, ترن کردا ڈ اب لای! دنا۔اھتلل اد شریک نا کا ا
 ےن یکم کایہ بالقنا امرر کا ںیم وا شیپ ین کی سا تو شرور ںیہ لاک
 الدرن سا ار رم اعر وارا ب رک( زر تد ےل ےک تارق یک ت قسد ب اوہ یر یاد E پر E ان کا ےن یر افر ما لا عن کوم اکں دمہ ا یگ یی شا موم دت ےےراہ ےک ا پاراقشا کر زر کش سش چر راک > ا ار اتو چت بارک دانا ےسیادرگ

 1 گر لاو تره اکمل کو را و اراک ی تلت ضامن نب ف چپ هم نر ںالاع ےن معلاطم اکی گدنز یک لنا نر ترش( لن ص الخ او نر صر دتا ےس ںولار سرک
 رب سل ےس ترس عر یکن ماده ماسلا یر ترے ںی لاد بیش شرش و رپ 1 1 ۱ کت 4 ۔ےررُب لراے لمزر اتم ں سیر ام انکل م
 3 1, اناگپ آے زہ تر ہکے س یر تع نا طر روا کو سو ارولوکں ڈان ا ر لاپ لا

: 

 ٠ لالنحات دا ریز تسع ور تہ ۰ * هم ۔ےاجاس سل کد یک اور کی ناہار زا ٹیک ت را زید تک کل ال زر جعل رد ہو تیری اان سر داراب یکے وہ هی ےک یزدر اقا شناسه تنو ابعيتوز کم کر ملا کر رنگی اے ا ۳0 رم
 لانا زارا تقرو نف

 او, نرتج ار بل وگو تو سنا ےس اقا ب اروا! سر ید کک اس قد نات بام لر: يا یت ےک لم رایت اکی اکی
 لا سر ےن کوم اک خور رول تا لہ تہ ایر کس السا باس نر رکن غ ا یی نیز اوا یک اکا اوز وچ نی بحاصد مح ار نر رکے کرس تاج بس اں تم لپ

CC O MTNبا  
2 

 و
 ںی و
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 یر الا اتر ۷۵ ار ا ۷

EIR 1د آتا وا ضجاردا تو نو ی  oyتیر آ گر عا و ورم یب ےک  

 ل ابا تبا ناصر سوو فار ای السا توا کا اش ! یٹلا رکا ل اخرو ٠ ےڑ لا یار ۱

 ۔تامبش بکش زاد سو هبا فر یھب یہ ںوھکال لس ںیم ساز سو ہک بیع کوس 7

 لالی افر ےس روسای ندراد شر ید ٹہ الپ روا نما. ثوارق ناب

 توي اہ لو کر لاش اکر از ےک ےس ےرہود اجا دز فر رو یرد اہ پا

 ا

 - وب

 تن وا هرم ہدلاو یا بے پ ا گن یک و نات کرد یک یروہ ال تر رج ار
 شور کس لی ناز یس 7 ماس را هد بآ تست ار |

 سازان ں ول لپ سیا اھ مالا مال امہ ےک انگ

 و تیوژزکم ڑپ ےس رلار درب ےہ کرک این اشناروف ںیم غادر لد کب نت رد رش ںیہ ںوناد دے نب سو

OTANI 

 7 تک هارو سورس کے سر به دا هر نا یل |
et 

 رم سدا تب یم لن ام ےک ارس ٹو کرن وا اھ لان ےک یا اتنے لکی متی رر ی
 کاپ عادات تیر کر يا ت وک رج کل
 ۱ کینال راہ دراکاک مت سر طراوت مو مرا بیپ غیا رپ ےک لم ا رحت: یر

  iٹک لوس کر داش ےس تے ےس و ےس لالہ و اگ اں نو ۷

E ۱نرو ا گے یہ دکل دایر انا اپر ںیم وہاب کسا کپ  
 یک دير اب ےن پت شر اور لوس
 رک فر کس ےک دست یکن یہ رد ےس ہلا د ےک سا ادب ی کس صل از زنخا شور : دار گر مک

 ما اتو باز اش یر اور هوش و تشو سور زیر ید لوگر ام

 شوک اغ یب لار ےک لم در تر با شا ایا اےک ںولدنمڑ ایٹ یر اهر وب

 سے زنا »بیوه اد جیپ س اب ےل فوم تیر کرب تل ورد کا ںی
 پآرواوری شی ار ادنی آب 7 ہم ۶ ےرد امن ےس ل ڈا اشا ےب ادو ال روح ےک ےس ںیہ ائ

 و ں وہ ایل یر دب تاش مر لردازج نخ ار ب مور دانلود تارا تار را
24 
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 بیا گر وز س ار نر رپ رک رکن ارم نفد اتا ےک اش اشرا اک ۳ 0

 ےس نون اپ در را 0 ےہ ذمہ ای لاھور ےب از نیزہ
 اح
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 عرش ۹

 ںیم ےس ل تپ ےس تبع ےس سا ورک هد کد تمر ںیم یسکےس ںیم ورا بهر

 لام لاو بکس ناروا ار رد کی مسکن منو اش کا ار

 وسواس اد لا یار اراضی ی ریوی کرک

 ۱ 2 هر رکن یدلاو ضیا ند یو ا. یگ
 لوک لاھور اف رام : سیم و طح ےک یونس ار اتو تر بان ا
 لو ترا بید شر لو ےک ب آے ال نیلم اہ و رس اب نرم ترنم تے سرا کیپ

ي تے اہۃظافلاںوا ارو رهن ترک آے رواہ داو ےک پازل, شر
 

 لار لوب ںیہ ید رکان ییا ےس یت تز ابا ےس اکر کت ر لکی

 ا تیر دورو ندد برزت ی مور لار موس. بس وز اردد: تل

 ۱ ۱ هس: لر ںولا

 شارا ةلاالارص ےہ کے نم یا زره ےن رز u اد فرو اگ

 7 نکس ادب فر السی اره ےس اوہ ریپ ال ن

 ۱ و بے اتارا یر لی یل ادا ضبا گم السار دل واسم ےس یک ااو آیت و اشرف

 7 رم بت حدللس ا تہ ارت جآت ارا ےک ند هستم یک ےس ں وردا

 1 سو لہر
 ٢ب کانوں و یک ات قبس و تر تے بک ارو ار ب راب ھم ےس تب ن

 ۱ ار رو طی روتر نوا ضر ار ادم ےس تہہ ےس مارکت تخ س | سراعشانآ

 ا رک ساواک او اھچ ا تانک لو اسرار سرش لا ور ایی

 ۔ےسا کر ترس ریز 4 ارا کہ عرار ید ال

 لر ال ےک ف اسوا اب ےس لس ےن ںواروا با هک فو شرم تر

 یک کرد د ایپ کپ اب نام نب ںیم یک کان کرک ر مشق ن ا۰ اھتاڑ یکم 1
مے راہے شش 7 ی ساری الو ترنح حر سوتے ودر

 تی کن شو 

 و لاخل سک E ادر رود رد سا سبزی گارد ۔اھت اید کرو سس نور

 ا صدا ِ اگ / رگ کز کد نزد ترح ت رس رد اک بتی باقی اما.

 اک لو گونی تال کیت ربیع یکم اسد رب نام یم یر تار
 9 ام ترکی یم گول ہد ۔ ےس کرے سو کوک لتا یی یوم وب ےس لار دوران تو

 بتا زور روا تاراز ی کب ےہ ۔.تسیٰطنی عم تفز تیک سند اڑپ لام



 و 27 ےل
 : : جت ےگ یھ ار هلی اے نر ص ربا یسک ترک اکب هر

 تروا بیر لاری ا تعکالد روژ ٤ ۳72 در

۳ 

1 

 ۱ درہ ےساغ دما ورم وراپ نشان 7 ور

 ول  *شزءربظطسبسرزو شئر“ ںیرسرر نیک
 تکامل رم باس سرک لذا تا دری روس ار قوه یاد اچ

 زوم ترم هو ی و ساری بم اضم رپ . ازت حل انے سرشار ن اشار اشم ےس کج زہ هرز
 : ۱ ۔ےہا تہ راگ ےک ا

 نمو گانا ازآں ریا پسار تع اورپ ں یوکس د ایوب آۓ را ٹ)ر نو ںیررخنق رد اس مزا
 ۱ ۱ ساندو ہک دب اک لک سرخ یک ا

uرک کنز هد یدک سارق ارد رد داد یی کور 1  

 یہ یک چ م سس ارت اس کیا -
 هار زل اعر تر رو ال ترک لر مے یم هر ر الف تل یر رح یر والد 1

 قد اشا قزل اپ ل هی سه رار عام اد اگ تی امور ی
 رم ان سام (هب انا اط ق زر پاصالب ےس اہک ں جے اھ از - پد اجیعبع ان ما

 تیام رد نکس را تردع بک رم فن ناسا ںیہ نکہ ٹپ
 ؟ سرد یر
 کرد الف انت لک ارد | لار ساات ١

۱ 

 الو 2لا ےک رک ریا رک تابوا رس یاد ساکت زرد تاپ لادن ی وم
 هس ۔اھڑ بالا
7 ۲ 

 )2. دل ود ی ےس لات اسا بہر ؤولرلا ( ۶م لافار مرف ور یب مے لاش هر بیش ی کرا ۱

 تیر زر زاد نا ھر دنا لو نزار ساو امم اظن سا ےس بک ےک ب اسا لا لکارد

 هاب نار طو اد هر ٹرک سختی یبا کرو ال ترش هوس گیم اں یم کس 3 ضررا زا
۱ 

 ھی یر نس نم ی ںیہ د یب ان جی چپ ی وک داوس 0 متری مش سد رس ۱ ا ےہ یک ہی بو 7 Loo الخ ) رو ھ0 7 ادم ترک ل ارد بیپ برتری الف انالوم تم ت ار ےک رس تر ا سن هما تستر ریزد اف کس لیمود ترا نا شا سرا اش یر وزارت
 ترک ےہ عند ود ل | هوا ٹپ عام تیر رول نیو ےل کے کل او ٹرشاکی سا 7 هر

۱ 
۱ 

0 

 اہے

Marfat.conm 



 لپ سوت نرو ۔ یت یک یورپ ساقا نت سد ےک موحرم لر اف تر یم انی نم اوم ٠
 ورد تیره رک ا عت یو یر ر اد یا اقا

 دال لوح و 7 000+0 نادسڈ لب ساب
 ۳ ہی رح :
 ب أ۔ حسب کرم دق ںیم ناپ مٹ یبا کس یکدم ج آ۔ ےک ہار ںیم ترو یگ بتکلخ و بلع لا کرم یر وال

 زنی هک تی یر ضحتےک نحوی لا ریس تزعج پ ید داش
 "2 کا قہر مر از وانت کت حاس سا ایر لا تا دشت پاپ
 7رط ع ۔ے یر سو رخ تببالو شف ؟نیاردا اس یر خاب ےل وک

 ید اذار ازب ےترص ےس الف یری
 ۱ کر یا دکر یر تری کس تلف فوم آرا دی رس تر ازاد

 اا یسرازوک روبات رخ یر د ےک س تح لایک ها سرد ند ن وکم س ۱ اں ریل دی
 ۹ ۱ ۔ ورک واد ریو
 رد نا سرم هک یش تیر ترا: تاج وج دے این ےس کپ ترک و تبار شوم
 وام زہ تقادرپ پآ۔ زوز | ولایت« تاوعدلا با “رک ام ءا ترام لا
 انا ےک ورم لابن ا مالم ٹا اکاپپ یمن یزاف روا. ھم مارک ساید ںیم پہ ےک تور ر اشر
 ےہ ل هس کم ابا اوره ردنا ےس

 نيز وا زا وزر کل آ نی ار لاتین ےس رشک کل آ
 یل رکو نو زا کں ا ہل اکر یوگ غی ہک آ

 اوج یی یم عم ڑ ےس وچ اصل ےک سی ےس کا طع نقی تاو وان ومن ام تیک کس جز ہک
 ضر الا اال یکے س نوت ج جا ہد سدا۔ ےس انکل پیو می کیجیے لم نیز او
 ١ ۔ے انکا اہک تستر تراز قاش ےک ورم مارو ی نیل صابر

 0 اب یب اشص و زف مازا و کاپ لای رول زا و اف
 | 0 گو, : وو ج رہ

 )نور رب تنا دصرمم ظخام تر تام جے پنیر ها لیتر ایم لب کب پا
 جر

 ام دت ر وح ےس مٹ اد رپ حل انس ل ہود ارت کر ارو رولر زیا ےس وابد یہا ار ژنو مت نیش

£ 

 7 2 ےس 2 تل
 7ت اروریزبای لی نو هزب و ےب ےن ام ںیہ یی ورکو . شل رگ ادرک تا رس هستی ولو سرب رسم

 ۳ بن | شام تم کررہا کیک ل ا ياد نٹ سخن ام
fli 

 : روا ب بشسرغپ ڈیز اصلتردا تستی انی لئ ین انس ترشح رقم ارول دو ن مالوم ترا
 ۱ وو

 اٹ | ویو ترکد کارڈ ل اخس ات علما تار ظخام ترنحز ایرنا هام...



 یروپ از لر لوم ۷ 921 ن ارس ڑی رم

 اروا گلو نت وکداشرا ساس ی ورا تل تر روس تحریم انب هایش نیاید ٢
 مت پر ںیم ںی

 روارارتشم یل لم ٹا مر صد او : یو اب آت ا ید اش لر لم نا کر یر تر نار یخ انالومتردطح ا
 بول نررظنکد او وخر کل ماہ ت اکر بو شور ساک لو اگ افراع یم مرا متر تالا
 تراس مان یکم کب پ را از اعتز 4 یداباد وکی ھر تر شصت ارد ین ےن وما تیز انچ ےٹنک عن ۱ ۷

 ۱ ۲ ۱ لدغ یاو ک ا
 ےہ اکے یک ےس ےس اجے سوره سا و لرد الاوت رح (ہرزئالا ورودی ہرکر اے نالاح نر کش ترش : ٹول 5

 ۱ ترتد تلش ٹ ورا ںیم تیمم یک کرس ترمپ آب جر یت اس سد ایر کری لع ا کد یر التر ..
 1 ۲ ما تنے تاسو یر تزححر سد ںیہ بلر ٹورما تل اس 2 ملت باقر رطل ات را تر یر وال ۱

 س رگ دن ترم اظ شرور روٹی پ 1 ۰ ( رک هل تط کت یی کدو ترور اوہ اک تارا

 روف ول ایفا کاٹا در دیک کر دان م ھر دار کرکے مور مل د ما ترس یر ای 3
 ْ هس شاپ شیر

 نیت یب لزنم در رک ےک کم هار ںیہ لاس رگ یک لا نر
 ںیمت یب لگ ہد ب لمد آور یے ج نیت یب لب اف اے پو ام تمر
 ںیہ ید ین ی اد وکں ولاد عنو ںیہ شی یکی اش مچ ول هو لباق لوک

 دان نشو ےھت نسل تلور ال ںی تنا اس ےک ن امور ہل او ے امت رول ت رمح ۱

 ار یہی اقا کس سلاد دیا رک یب ولاد ینو قمری حرم عافت ربطت کک رشت
 هے باور بحران

 سل ےس زارنا طاف ہ اگل یک مومدرم رک ی زم کا یکل و شرر رپ

 ریز لاس سلا رم ن اور ےس مر ولے تم یرس رکھ نر ا ر ںیم ںولمفحع ار ٦ را یتا اتر

 اول تیفاغ وشراب راہ ردا ےس ورو رس مے پو ارات ںی تبااد اگر اب دل درما ترنج ببرد.
 اا ای کس حب شن نر مدد کربن کا پادر اپ آہ ےک ے سرک( ارد تتت یکے سد دت اردا ھے رک ١

 بروا ین تونی کہ یجب موم نو تار رک کف قی رض ٹینا بیح یس ںیم لاس دنا... ںیم ها کی کات ر ند اپ ود لایت مات س یاس ںیم لو ۱ صبای اکن اد ںی دروف ہار ےک وکس ارج کر ہدردا انا لا در کس یم ؤادگٹماکےرہمرار ہد اھت
 تو ےس یر لم تاب یک حاد ےک سود ٰ

 لر (یالوصس یمن تر ںیہ ما بک یل شورا یدو ال ترش نادر ےس ٹول رش شر وما رس ترذع :

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
 حج ۱
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 يزول لال ۰ نال
 ۱ اوہ رے ےھت ےک اس ںی کن ر اونو ترم

 ڑ ںیہ یگدم:ز کش اوصاردا مز کی ا ۔ یت تعا کں ولاو شرک ار ٹا تیپ کس کد صا رض

 انور ضب ۔ یھ ارز ور بش گن گول نا ید - ناب چسپے اتر جرات اشم سک
 کو و ےن نکا ناز کی روال ترش ض_ ذخایر سکو ت اقدا شیدا. ترا تو ناو
 ۶ شا تل ان ڈ لپ ار ماش اردا کت فی ئے رر انت عت ںیہ ین ببار 70 ورتسو ٹو سض

 9 ی 7 ررر إب اولا ار وگو نم ےس تان مان ی پرس ب الا بلطف بیت ۶۷ رم

 ٠ ںی شرب حرط یر یم ےن وکی کز یکے تان اکں ضرر نیروی«:

 7 ییاننستج رات نہ و وری اتر منشا روتسلفورم ل [ هرگمر و رپ ٠

 1 اگے نس بط ےک و ساک 1 ید اپ شردرپ تغ اوہ ںیم یر اک گر ارم( ورا ترش

 اشر | رچ علم گپ مقتدر اد اس ےیل ےک ےصردم سا لوا کش ٹورماہکں وچ. اج
2-0 ۱ 5 
 میپ ساس او منی کو اکس رد 2 ی ٹکر :Au) کر کوک راع اکر صد اشر الاراو ےسررب

 الوم تروح جن پ کت قو سا! بلے. تف ے سز ایدرکح وش نیل رئ اہ کت الام ےک ں اد
 : عرش تری ازم کم صر ےس دم تر اسان فیر مر کے  ں وما ہن وم نید ملا کا

 قشر ام الم م ام کا دب نوکں یم سل انس جانور ےل و اک فوم لو ںیم لکی
 و زمره «تایرو زم یک طي زا هدام ۔یکرد اب کرب رس رے دن ل درر ما ےہ لغ ا

 2 سم لار مد ن و اعمودمع نرس ےس دن ترضح وک انالوم یب نیم کف یک راسم یاب دا
 زا ےل ان الاد تر کپ اہ دات یہ | د یکی رومال تر ںاز اد ۔ ےک ےک فیر ق اڑ نیب
 1 ]مپ کک ےک لاس چ ید زیا نیٹو ےس تالا یو کم ارکوذ:اس ارد ا شو راق تیشرت

 0 5 رگ ام سزتسد یر ولید یا ںیہ
 ۱ ار لئامشر الخ جاب تم ںیہ تح اج یہی اد ےن وہ ئر اف ےس داشرالاراد ہسردم : ترک مکی لا لاد راف

 ۳ ِ "اغ رت اطع انیس تا تر تاد لی لو مایا ابو لال اھ رکن
 ملا فلا نک یم برف لا ویو و دوس اونا هک دارم ارس
 ۱ ۱ ۔ ےک ے و منا یھب نیمه دل

 ا ۶ت رک یب ںیم یر ما رادان ۔ یو را ؛الومار اراپ ں اب : مج لو کپپ
 7 دلا دتا پد ابالغ اکے زادرد ےک سوری اعصاب رک سره یت نر



 ` روال یل( لوم ھ۱ ٩ اتمی ںیہ

 کارا ترا انار اس قدر کمرہ ڈو عج ان لام ڑ نل ےس ٤

 رد مل یبےار ہذا یک ےک ا یر نا کام ہیک لکم لے نت اور ذر ا
 دس (ےہ ےس یا اورد قعتاکرددزم یم لو انگ ںیم داعم وک رت یک یم عم کرا ےک نیا ا

 کاٹا کت نااصہذوے نب ام شپ ٠
 ر کانی ان ےنادس لکو ارے الم بزم داف ورت سا ۱
 لپ وادی کمر لاد ا وبس رادان ترص ے ہودہ دا : لجن ااا اکیا
 ایہ روا. ےس ںی نوک اک رک ےک نر ےن ارگ ال بین لئ وخر دا یر الم ےک ا ۳3 هوا 20 ر

 ۱ ۳1 Si گل ادب تاک ۷

 زا اش[ سد امن ار ۔ ےک یت ی رگ مارو کت قو سا اش رص و 3

 نبات اما جاش طی ض نرم ورم س )ےل س تعارض رب را 7

 تکاب تک اپ ےس رن افر وکب را یرید اترو ےس عج او و ورو ےک ںویوررپس اب ردا تیلرش 7
 تسر نیکی راض رن با نی 2 اشلا بم ترضحے نم ےک ترازو یکے یی سرک هر و ۳ رز 7 ٤

 نایک ورم پاز ارو ا کد ات ےک ل اب وہم لاد ںاخ یحی لرم بازا کر مرصتلادحو ر ےل ٹا اڈے لپ وج

 که سو هوش پرت سرا رييس |

 ےس سس نیم

 تک ۱ ۶
 ابا( مر 2 اپ بهت روا ایگا سیم کرم اہ گپ سا. روو ختم

 کرا ہک رب اضر .ےہ نیک شاوو اب کام قو ال تر کام گا د تار وک الخ صحت

 ۱ لول نوش س یا اب سرخ اکیا کر ا
 تا قلاب فردا بم دال رکا لعام دا زاهد رو ال ترص: لپ صنم ی لم 1

 مک سد رنک سین اب ناو تنتحر ےس ےل از تات او ماع ےک ی گردن کب آل. ٹیم اے ٠

 هنر شدت ےب اء ار یش یک بان ارہ ےن یر اگررورپ ناش یکن یل اٹزؤا۔ ادب سنا نے پ آ قو مر ۱

 یواش رسد قلا ار( ترس تیک ید ماع ليا را یر ۂمیودر ٹا سیف ۰

 یسا ۔ ےک اروبا ند ےک ی اکبل اف ےس ٹر شفا کاما ستی ب آکے ہد ما شی ےک نم ١

 کشور زرا دار اسا یر نکن ایساوکپ آتو سا ۔ ےک خورش راز ان ےک اےس ی اہ کردا قلنا 1

 انسا کنجی ڑج لا گیٹ ادا کرد ےک سجن خوب | لو اظ ت ضس یگ یس اگل ب؛ نا

 ن امور ن لوح مے ہر سو ایس٣ نام اس اک ر ادص یک میش خوشکل ملک با طر توپ کان ا ۱

 ا شما کنپج رال ا

 ا ر ا مس ا ا
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 ۲ نابلس ےب ںی

 ۱ هت یدک آے باہ اشرت "'
 ںوطالفا سلف ےس ںیہن ۔ےہ لنز ےب ا ےس سام ۱ رپ یرب قلا :

 | لورو زوس کب رع- تیببط نح “کھ لاک وذ کس رقلا حج ور۔ںیہ ےک سار اع

 ا ما لنکن آب ا ےک ل اح ںیہ تب القنا ا١ ےن پر ج تن وضو اصواوو لشارو

 1 ۱ رت

 : که ال یٹنیدحح ۱ رس

 پری اجسام ا ےن وم او عرب حمام رح یس اش وال تح || (ےرکبوض ےب
 ا روس ناف تورم ly وک گر ےس دم )شے یو اشرالاراد سست لپ جازا 3 و ابا

 1 ۱ ۲ - یر پید ایک
 زا بحادخدشلا بصع م ر لاو ےک باہ تم ل اس ام سلول سا را لام« ین ارد ارے بآ

 1 ۱ : رم 9 رپ" یک ےک 7 ٠

 | ںیہ ای لنز ےن ںوہنا۔ ےھت ںیم ہلاوفا کلو مملو ےک ب آت قو سا. اہک لوکل او ےن
 ۱ قیام ظن اح فا چیک لے قید مروا ںیہ نر وکی کل عرف اظ ام ےس اڑا نس

 | اا تب کی د ارام وپ نہا ےن پ [/ ته زار تشفش یک رس تم یش ل اس ھار تو سا

 می )لو ی Af سی یر 0 رک نس سا ےس تری یر لاد ےک یر وہ التهاب و ۳ ےسس

 رزہدلاد رومال تحت جک 2 وام لازارہل ردا- ابر اورگ حس نر تس تیر لیہ
 5 4 ر ۲ 1 7 حر 5 ۰ ۳ ۳

 روا کل اسر اپ تو ساری زی زوم ےک ےس اےس ںیم اژدها پا وک س نا ترش الا
 1 7 7 می و رگ ۱ ۱

 تل اد پمپ ون سا لس ارد هو. یزد سکو اکی داش کپ میت الا دورشگیحاس
 1 وچ فى ۷ ٠ 72 رد ۰

 رنج ڈی رشک راک یک |
 تارا لپ م شا

 ا 2 اپ کیو اش کس. ل کراتا تروم از عور ردا کیا ےہ ورنا یب حب

 بیس اولا تذکر سس مد یکم اکو ولوم وا کرابم سا. یکایک جص کل وبا یب
 ما لرد ام سی وس کل د تاس ترص ےس اس ےک ل ومک لاو ضسادراو وکی شش ییکت نم یک لل رسا ۱

 نصر هلو مع میباشد ی وک ورم ما گریز ںیمنماو ےک کش نمو نزار ١
 5 - ین از. ام ںیم سو داد ںیم شالت کر کہ تخ ساو لاد ||
 ۱ ] 7 ۳ نی ہی و ا وم 5 2 o ۰ ۰ SEES این 7 2 چ ا

 ا | ید تل در یک ار« گو: ھر ریا ا ےہ یک تا ای یک فرو ات امد ید یگد 7 گر ريما

 1 گن کوب اور ترحیم تقارن وب کار یکم ۱



 یر الار ا الوم تہ qaf یاس سین

 روا یر برکت کر ےس رانا ےک یاس نسم اھ رى گروپ ےک تلاع ناد و بوکس دق رگ اگلے نر ک ١ اپ سر سوخت اتم هل گل ارز با اد رک شک لو ےس پا
 ماند هارد وا وک یہا پا ازش. نت قرگر تسرق کرد ییا ار یکی کا

N:۱ ۰ ےک رک لیکر ڈک فک ت  
 ےگ ر واشر واو ہرایود ےس ر دمو آرت عضو تر مار اضالا ومب
 ؛ناربا؛ ی اتنا تک تر سم زر تسد کس یت یس لان کیارب لا ڈدایبراضالانیگ ےن پارک نیم ں د
 رسا 11 لئ یت | راف ےک نم ولد مولد تر صخخ نفل وہ نگو رعنا بر ربات
 نان لال ھے ادآ یز گرم سیر نام ناموس اج ای یر ترص درو نرم بس ی اردا اےس میر ا

 تور رد نو 7 1 ارا 1 عراق اس ےک ت معافا کت نسو بار اوستا سم ر لرب ےک
 تول ے لیا ںیم یھ 8 روو .ےئاج ید ٹوکد لس وہ اڑکار زیا وک لام یمالسائامن۔ سر ںاشوک

 ۔ںیدرک رش لم یئاسم یکے او رب روس ایر ضر مت ب رب واو مو لعلاراد سه ترا توپ رم
 7 79 تر در 7 2 4
 اد شر گره روا دالا ےس ںؤولمپ طنز رجب آو ات زمرد کرک :

 نا ےل ا ترے سدد ابوکممارکں نرم قوم س 1 اڑ نک ارتکاب رلدر کش الپ ادل ےیل اور دے
 اون رس کرہ لغ لا دک یک ت تنصح یار تلا زنمحر نک اوو لو نت تیماھرازا بلی اگر
 گرو دا

 یر ہنر فلا تفراعم اجرا
 ر نر لکشس ر 127 لز تار داقارگو ب اردک ا تسار وشرب
 داتشا لد اب مراک هر نب تتسا مهارت نم رب ضن رار

 نکے کوا ےک لد ! را شا ےس رجم ڑ٥ انے ا اک گر وا نورد زوس مئی شا رگ ا ۱

 نج یضرع ول بسه فک بو ای تالش ںورارہ نبرد ن اا تس بشکه
 ( ےہ اڑ طس او ےس لد دق سرگرم رک گر اس اغ ےہ ںیہمت یگ

 ےن ےن رکا رج ف یھب یم ان نیم رفت عهای« رز با یک مٹ ہرن
 هاو تولا یا کشور ےک س ا ےل ےک ربا تاک اکر را شرا هو- ات اکیس ںی طس اک تر.

 تراحلاةراقلن ورواد رے ارل اک کب ےس ںی ںورکی اش ےک روا خریدا ےک لکی ںیم ید رز رس کوہ اشرس
 ےک ضاع ت الامواج کر ایت ت عاج واتت کت رض ترا مارس ا ےن پید این را
 ۔ ینا یگ برا اا جا ںیہ تعامج سا ںی ءار ا یک ساھ ید تین کس ایچ کاسکو

 یو تر سس یک سج 3

 | مس ا ےک اتم

Marfat.con 



 09 var"  -۲٦یر جا زی 3
 نارلس سی ںیہ

 , ۰ :e ےس ٭ وم رر
۱ 6 

 | لنکا یم کال تن ین تر دل وصال اق تعا ی بج

 تعا زور ةردا سایتی اردا
 ۔ایگا لم اس

a۱  

اس یم و اب و اک الوم دسر
 تاقاوک طبع اپ آررط : 5 

 زالو رکا دہر و

ہ ےس ےک لش ر ىد الات را عما ترا 7
 ند ترف کد عموو روم و اشرالارارےسررب هر وال ترص ی

لا ںیم موم شا ش برش اید رر رم کک
رش کول لو اب 3 ار تا

 کی وال ت

 ر00 00
 1 1 رم

دا اذن عا باراک او بازی وہ ترشح
 زایی شرب شاور ید ےہ ورد یاب واپآر

میدم ارم تادف لر
 : 

 ا

دوال ترک بج: کد اش یر سود یک سات
 tfادر یر ت رپ اوا ں یک ییہ تو اب  

 کیت ںیم ہواور سز ںیم نیر اصل ہت ترش روا تگ تی ںی اش بارز اه خر ےک لع

 ع ل تم شرق تفو لاین لر پ ےس تایح تورو کر اد نیک اے جا کش نر

 خارق الا این تمہ ت عماد ارگ
 الا او تم اے

 پر تم تی دا لمس
 رم بس

 اد وا رکی بام کد الوم رکے ک پ آد ۶ک
 ان ی باور ا

 ` رر ی رب ر ر اوتر سا ترتر یمن

 4 ات وت ایمر سحر اک تے دو سرخ ا رو یس اوت ا

را بول ارشر تند پي نیا ترش رو /
 ہے رر نیلا خم ت

 ا کام پل 0 ا 1

کان کس تنححر جارو انالوم تر
 اف ترش بد لو نا پر ازم 

د فرح ایلام اد اش دد ال تن صف کر نما
 ہو ا

 ل ی ےس اتر رب لضنو ج ت رامس کرام ۔ اعڑپ اکرم لر |

زوااۓگےک نیٹ انب و فر اج مان لو ربع کا
 اورول ابد مو ییا سول انار ترضح

ار شرو س وے” امت نو اج ۰7 1
 ھ7 ےب اغی

 74 ا
تر

 
۱ 

ی یے ماسک یم نا ۔ ےس اک اھا يا
 تب سا اک اع ےتا ہد۔ےھ

Uyل یرمع 1ںیم یولوم. مے م نکا ام یوو ت رم ےس یدو 
ک ہدالعےک لق اش یوم او

 7 ا

 هدول تم ی تروم یکن و ہلا



 روت ال ما الم تپ ۱ نالے ڈٹ یم
 : ےل
 هؤ ایرامظا اک او ینا سي رس تن ےن م1 سیم) یو وب ا هد افر یدک اتم کیا ںیہ ی کوا

 تتلو لبا پر عروس ترص الل ید ڈاک او بال توا
۳۸ 

 شابک جرم ںیہ ردم رم کب تری کی ید ۔ۓگآںس او بد لاو لا نام علما کام کان ۷
 ۔ جت ین کار ںیم ىنا ەر یم . ۲

 نجات اس وبلاگ لو اس نر نانو لم نار ترس یا تستر ق
 را فا تراحم ڈرا بب آب جہ  ض آم نز دہ ےسراکر اکرش یتاب طلا مقرر ہپآ ےس ٹیک

 تر ادا میت شد تی لایت ںوتخبس یتا وکی آه تازه ِ
 .ںیئارف تسر تاما یکے نال سپر لا تاد کس رد وکپ آہ دانایی کج ستا تسرق یک نم
 ںی سرور کے ں یر اتو کا بب آکا لوا ایپ 1 سا. یو ےسو فر ایر تفت ارزا سیب
 اشو و هنر زر هل يا کتک نم تر تکا س یر کرار یی دا تقر ادا ۳1

 4 رومشاکت اب ان عی کیمپ 1 ام رنوارف ب اھو بایماکں ض رگلظ رس و ہرکانلا ےریاپ ار لا

 مکلف لا سیل ت اترا شر ما سیر تفکر ملایم تربت
 بآل ا دن نیک تست آق رفیع یہ را یکی ایل رپ ٹ اکو و د ایا
 کے کوک یم ہتقو موم پا پاس تستر جو و نر رکنا اض نہی را

 کرم تمبر رک سال تالارکٰ ابد یر وہ نر نيوز ی لاش یک ا
 تار و شک ترکی شب ہدوکں وف اماکپ آے نہ تیر کی رس ترا اا نم تہ کوکر ااا
 هس ۔ ےگ یب راب کیل |[

 اہے

 (بلازازم) ںیم ہم کی اھت ار ند راپ ود 07 ۱

 نانتانفا( کے ام ایکس یورک )کرب س نانو ئ تر جهت کر ریت 1
 گروپ تعود سو ےک لا که شر اپ ےس وہ ال ترش رضا رکا اپ را ٤

 ںاہاکی رکے سرور نکس الا یس یورک ےس ںیہن لارڈ ںیم شر! لی ار ونصح کای کن ںیم ارنا اع اونم تام

 رکن گانے تگ ںی کس ورکر ازت رپ ےس نا کک اپ بد پک ںیہ ا۶ ادد لر کپ |
 وک ید ر ی س ا کمک قاردا ا تطلارزا پرگل. شما وس کا س اپ ےک یر تک اپ
 ےک تر ترضحں یم نج ں اہ اک ۔ ای ضط ل ون مکس ا ےس تدقق تیام س یر ترنم یک تیک ۱
 کک امہ یک ں رک. ںی ڈاک ور 1 ہت کر نرو. ولو رای ند ھو مز ور تاک در ۱

 ام فرش اک ترس کسر مسی وات ےس درو! ار یو مان بل سا تنگی

WOU jeje N 



 ا( لو ن۷ ناسا ست

 آدم یس را تارک ایک ای یاس سا ےہ: انا ےک گیلری ب کک رم تر

 چیدن ایی قاب تام اشارہ اس اپل
نا ےل نا بنات او مو یا ولادت عح

 4 نر او صحت 

 و نت سرد اع اموی ضا رم توا اسم چ کپ وام
 کل مان کر بل رو از اار رژ ارد ا کس ےک دم ٹر با حرط اڑڑیسروا

 شرکت نر ست

 شریف دي
 دا اتش هل نر ارد مرتکب
ت شر رپ زود ارام دای ق باک ےہ تا روا هاو ترش فا کتری

 لات ک

 اض تاو یم سا ےہ رو یخ کت سرو تو است سارا ار اس

 2 فکر گل تض ارد کلر تار اپی
 ۳ با او نا نشا ںیہ نزن اھت بلاط یکم رانو ازل ےس یوم یا ناک ن۔یم

 ا. عاطفه اما کٹس نون کت یاد وکی ارگ ساکن اکو وید

 ۳« اس سا ماج#امناب هداب تست 5
1 

 ا ارتا فدا را طیب ےس ےس اہے یل ن دف موج نم ترس نرو | ن ایا

 ان ایل اش ںیم ماس ا ےس دام یوکے ا: یا نیل ات ار ادا نا

 ۴ 4 پکا نام یہی کت اج سرور دیر یر سد
لقا یہ لوق ما وال تر ناداں نان اتکا نوا

 اپ 

 كل د ىلع اعن یی نمَحْلا ر
| 

کالع دم تر سرب ابا شہ با: مروی ٹی را
 کت ما ی

 راد لاره رپ باک ضرر یم رک ملک
 اکرام در یر وہ ال ترنمترد) لیرکالضفف

ت رب ازا ما! تاطتر وی کای کروم ا 7 ہر یت اک
 ۶ ۱ 

 زیبایی درد ار ی هرکی قم تا نان پ آہ شی ورکس یم

 ےگ خبںلاو یش دعب ےک لسی ده
7 

 ا

 کپ: اھت اک اکشن وع اھو و ےس یر اک ازت مکس درک رب ےن وہ ںیم میل د ئ لا
 CEN 40 ری ار 2 / ۰ ۳ ۳ 7 قو

 اک یا کٹر تل اش یب کیم گستر آں متین واش طلوع



 روو ال لا رم 4 تک ۱ ٣

 1 او 1

1 

 رم نر نک وا ہد یار تی یکتاددد نیک د ے تاید نر ید الو صبای سر نان 0
 ترتيب پک س سا ارباب
 +۰ يا ی رک رک ںیہ لاک پکس ترنحۓن نوشهر موم کر رھ ناوم ۰ا
 منا چطور ے مد شرکل دب سچ پان ار رو ماند باری ایم /
 ےس لک ں وراد انو لش یک ٹا لبا نیل. یھت یم بت نک پا ےک اس یڈنپ یل سوکر وا. اہک ےس لب ا
 رج لزنم رد زاوا جم لعاس کروم ےس لو ےسر مز یار لاک نش ۱ ۱ ےس با ا ںیہ دیک ل سلامتی لٹ لم امیر یی سالو رک کات ومس ںورداک ہاٹ شرو کس وار یت ا
 صز سید ہن الا رامسر بج تم تن | ےک تارا فلا وہ تر :
 یررہال تروح روی کردا ید ل لوح رنک مجرم روال تری دار تام الشام انے بوکس ا
 ںی غور لح 2 ٹررکز رر یک خر نان دیر تر ءا ا عن کوک مسد رب وک ور راک اتم 1

 رپ روا مد یر ماکو سرد کک ل اسود ترس هراز کاپ تخلیه اردو

4 
1 

 1 ہیلع لا کر رس تر ںیم ی اکا ےس ید ہلا ترام قر ارد وک لاو اوہجاض)گ
 او اف کے روي کل دیر یگ لم تر فو ورم حی رہے لرد
 یارک نس تره ضد ار رر شیر اوب ا ے پور وسود ےئل کس ت رکے لوا ارکں و اشرت ارگ
 5 ۱ : ۔اھتس ون ےک ام ۰ ٠

 حردا یاس یکی بہ ناک رہ یا نس ہال قت انک رومال ترک
(USEلنگ و لتا ات اش یں ولاوّلا تق سا بگم ا او ام یکے ےیل  

 رت س اے وتورم ما. وم ےس لر ڈر ارت لم گی ںیم ےس ٹریک کد ین آنا تیام را ا ۱
 لئ قەد - ھو و يا ر دور نار یوم ترا تارا زا تو ارم ترنم ےس لوک (

 اار س ارب ںی یر اوٹ ی کا اوم تا الف ترم ایا صف ںیہ زئامارہ اد ہلاکت لر ات تیم ک ۱

 یھ درہم ایم نک تاب یا کہ کس ید اش رد رد ید ال تر نوا ںیہ ایا ا
 یر ےس ارت تع س یک جی نت کدی چن و کند لاکر دام کر برس سرد ےس یشومامخ نب اڑ پس ارم تخم |!
 ۱ ےک میل شا رو لاو ترم نم زد اب مد صو یل اطم ےکے ار کب حس ارم بان سما ام ۲

 ۱ براق /
2 

 رنک ل ب عمان: یر ارگ ا ارکترسےس 7 / 7 4 4 ۰ 7

1 

00 ۸ 
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 : ۳ ۱ و ۱ ۱ 7

 مال کرک انار وهم ا ا ناس ےب سم

 7 |بونک اه دکیپ کا ام تنمفنپ آۓ گۓ ایٹہل ساتن لا

 ۱ هر آه هی وردد یر سرک دز
 اکل اج بر نزاع ںوراقنض یل لایق کد ایتسے ہہ ںورشاط

 اٹراے کس دنس تر زر بره ات لسا ڈر اوج هلن مولف اھت ای اک القا جو رب

 .٠ ایپ ر اردد ںیم قہ ات دہ ےک کوی رک بل. “ااا بق ارگ
 1 ھار کیدا اے یر ترحب القادر چ هاچ وتو اہ ا
 طب ےس تطاسو یکی واد ےنال سارا ےک وکو طح ہو ےس قافلو ار اننا وو

 تہ نو کی" ایوب اشفا

 3 کس ايام انالوم ںیم مول ضد دانت شن ناک سوو م واک جسد
 اا ںیم ند یہ یکے ای ڈنا فٹ تگ کم ام لوک سطو طخ ی تے ھی دول واہ داد
 E 7 او رو اح مان: و تو

 ےہ ںیم شل هرمز لو نکو .

 ۱ نیم ایہ راو ارس ہدرشر عش :

 ا نر لا تام ارم دس مز ام وم ب کیی رپ شرح ند فی
 ھا ودروا سیل ٹینس کب نے وہ یم اپن اونا قوا راد

 شا انالوم تر تحت یر رٹ راو ےن او اب گاو کناری مک

 ِ عج ۔ایل ےس یم تس اروا اش الو ترمه گلو کروا او لاک اہے ےسرردبوک

 ۱ دنا ہدرکں لی اند زاہہہفو رہ تواس ںیا ۱

 در کلا ےناج و ان تر یو لر ناک کارڈ اسوک پا با
 < یک عورش شالت اقروا ارد اه تیت ن اگمزلل اولا کت رام د

 <. او رخ ناتان اس ضو لقب ۱3
 ےک ساوا ج بلکه وردا ںی ات ےس آوریل یک لع لاو تو

 ا E ےہ ۔ ایر

 تن ال لیکس اھ شاکر وس کک ا ازم ہل ۱
 ی دس و "۳ ۰ رب 2 ۔ یک لم ںیم نقص



 یب فا ۲
2 ۳ 1 

 . نوبل يا مز ۹ وس ار

 ےس موردا ایگ کرم شیوا ےرانر ید تو ےک تار اکی ٹیک ارب ے وید دن: کاور ۳ یلاز
PII |بالش رس. يا عاری لای نک راپ  

 ۱ . ۔ےاحالل

 اہ ں ار داد گام ابلیس ار
 ررر احا ی تام ںیڑلول فی چنا رک اک ت ار ند نواں یم تالاوج یک اپ آب ج ۱

 میر وب آت زووآسار نا شرم ی وک رکن سکس سوار عشقی او کیا روا
 شبا سا. ناس لم سیو ہوں وہ الاورج ۔ ںی ینہ تاع ارم ص اشور تا ا ا

 رضا ۔ے ایا و ےنا لے یس او کپ آو کو تروت لو وو وا الو ترب حک ا ایت ایک ےسر گنا تو

 7 اایرتب ںی تءالاورگوآب و کے ا تیل ن لود ےک نار وضو بحرا سو راف ےس ا 0
 ے ترک روا اھ اکا سبب رد رک کم لات سا اا اپ 7 1 ییا

 رضا سرو ینا ےس f نولبگن را ترش. تن رک والاول کک وہ لاسو زا لضف تو ییا ۱

 لٹ ےس عادا اتر وا اب یی گن اوکپ آن د ایا ےس ید نم تریقکي ار دا. کے گوگل رکے رخ اے ۲

 رکا ہلاک وا کت اف فلک ڈر کپ روا ایگ نج اس ےس بو ا تازہ آے سرک یش گن اکر سیلاڈزک م7
 سس ا۔ےہ با او نکس !ساب ےب وصل ےک اپ نم تالار وک اردا ےس شاراب تنر سا

 نا سیب ست رم نارگیل فرش اہدرکے کو ل ات شہ ہیلو
 لا ارال لب اپ هوش ]شی ےئل سا ےس تارارب و ط اغ یبا ا ی ام رشحت مورک را ۱

 مع اکسس اردا۔اھتر ومن کت ساو کر یر اعد نو ادخل ادراک لصارد ان انا

 ںیمڈادنا صا ےن رہ ہوم سه ےن مہم لابن وک اددد۔ یش اہ ف ناف نوع عت شا
Jy ۱۱ 7 حج لی  

 ےس ےنامم رن تکه گل ناسا 1 ۰
7 

 ۰ كا ۳ ر / ۱ ر

 2 ےہ روال کاک ی اکا با لازا 1 یک ںیم لج کرا نو هر یا ورور ورال سل

۱ 
۱ 
1 

 1 وم پل ایہڈوراب اسد ترىال روک آےروہ اش اصول خش کامن ساب لذا نت زم ۱

 ہر اچ 1 8 یو ب از ما. ےسام کرو صح ں یم اگر تار کر وہل نا سل باس ناک کرنا :

 ۱ ۱ بت ر داں او ز
 هری رر ال کاکی لعب وک لع لا ہم حر ورور ا وحد یلدا ت: یار و کر تواس ھر وال ۱

 يا هضم کا را کش یا نا ۱
۱ 
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 هایت 7 ا ناس ےک سا

 زا کد ںیم یک ا ریدر ی اباپ ا
 رب تش نیو س ۱ زار اگر یر کش ل تح ںیہ از ری ب هرم لار ال ید ندرت تر هم زر پس اہک درد رپ الم میپ
 ۱ 9 يک بلد تز امر یو کر تمدخ طا 7 1 ا e ی افضال مرمر. بد وج ۳ لم ٹا یاد

 i رپ یک ردا روش ےس غاب یر ںولا لب
 ا ںی ھر کٹ یار ر ہٹا وتر رکے سو سرا اپ کمر عا فرح خا قا (J 4 ۳ ریش روا روو ےس ادب لب هاو ۳

 و وس ںیم تیار ار نل ورکر کدام ار ماس دو لا درصد اکے قوت گل ص 7
 ا ےس کول نیں سارق ارگ مايل لا کرا او عر ۔ےئئام امر ار لا اکی ۲
 فو اض تیبا قلعت کی زا ےک ت قو ای وما ہہم گو بای 7
 0 ا ہں ولا سیردا علمی اردا ےس ارد ا ال اوش رکھ 9# ںوہ راوی یر لب EIA ۲ یاس ااو ںو نام س اپ کری ا ہنر یر تے نکا برم قلا

 زاس یش نفر و زاد منش یشومام ۱
 3 انار کی ۸۵ اور تا aa 2 اتر تار ن ارم ےک 4م شے دار لد” 2ن یابی لوری اب ؤوکل ام تینا قداس واط ییا دکر رفا ئ تح
 ْ هولا ایم ی يزد 97 ارش ۱ در بم پک زکام ما او ذ تم انا ی تر ١ ۱ ی نامش نکات

 ۔ ںپ ےس کو فرز ھ

 دد یش تر فسا بات لک شر نا ید کنی کپ آں یر لام لت لو
۴ 

 هه کی هر و روس
٠ 

 ها راي اکا ٹول وا یا شی اس ےک لا
 نا کے پارک ےس اک لری ایر نی دا ماہ ںیم اب تدوم یکے یف اپ

 1 3 نر ترا بت کد اتم فار اک ےک اویل اپنا بس را
 ۱ ۱ گربه ےس تال مدل 7 را اپ اچ ِ اپا جہ ارو .

 حج



EE a 
۱ 

 ےس رکا ای اد و 5 ۱ ا
 تاک نا ےن رام ود ینلافوکں حتی هو روایی اک ت اشز اف کن ال افکار ا ا هر بس رب اش کیا کدہ خم ادا ہم شین سیر وہا: لو اکا الوم ںیم ا
 وک اندو لد ےک پکے سراتو. یسا یھب اف ان ورک ت ولے کب ےک سرا ا ایکس وف

 ۔ےہ تیر و ا اھ اتر ر ارب رام ےس زہ ےس اتم بھر وہ ل د ۷پ آے الپ یل یک س اف
 یرابب کل د هایم نے داں ید اک ر ادیب لد قورانر ادي لب
 روا ل٥ زیر کال انشر ارواد لاغر ےس کا اا راک اسےروا ںی چ اند مان

 سار تر تنو دب ےک نانا تسی اینو کی ایل روم رنک تو تاد ای فلو ال
 ح ۔ ںیہن وہ یب ببس اب تو واد لات لسا رام سارک ا

 ۱ ۱ ےہ اگے ساب لاسر ص ۂو اھو وت ےل
 ںوہاس نالس ےس سا اھت ریال لا بس اک اہو۔ےتن اہ فیل ٹن مس امت نیو ےک از:
 7 هراز یش ر یکم و ازم. سری دت اسکای مازا اکیا نر انالوم رح هد من اھ ۱
 | اظ اکے ئاھکے کر مر لا ترکی تا فی ادا فا

 ۱ ٤ - ۔یگٹاج یاد ا
 از یکی رکا آب بح ںی یورک س ھچک او یے ازای کہہ ردزرم) ےس پ آں امہ 1

 ہو ںاہہ با ۔ںوہ تافل ام ںژوایان ارتش کاش وک ا رک نم لیون شوک پھ ۰
 ےک سا دا یک یا اکی میم نب کرم پی ےس ت سلاد ےک س اردا اھ فرا ۱
 لرز انار چک کوا 7 یر ی ترش دہ ند یرسدااف 0 گپ آل زاہدالف۔يُ اعراب
 سا تر لال وز بیا لے بارکد نیل اوسو ذو دروس ب ا اے ںیم نا

 ه
1 

 ىردايت دا
۵ ۳ 

0 

 جیپ لود اوس ےک اھت ٹل دنا نب لاوس اک ر ار ا توا
 نا, و کہو د زنا آر کں وہا رپ جو کک شما ا وتو زا ان فدا

 اھت لے احا ےس فود هرې . ےررکں عارف ہک بدو ۱ ۱
 ںیم لد کے سنہ زر کیٹ یا تار دا آہ در سوپر امو لکو نی کلا كا: کا

 حض اولا کیش وین سا دا تاححن ین یے خر ما مارد کشا ٹن نپل کاب عزم در ۱ تفکر اف ند ضرر کای ساکت زا 7
۱ 
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 ptr “8۷ تالش
 اش دز تپه پف لوک زن سا پناه

 کک بم رم ار قیر الکسا
 : مه کے یکے کر ضعف لو. `

 ۱ تس یر ےل لح لانوورک سز یرلو شور ںادر رک

 ٠ اےک ذ کوس ایت لس ما اه یکے رخ ں کا ثرح ںیہ ں وہ رک اھ نایب ساری

 1 در م واعساکپ ایج کو ابار ل داشان یک در اپ اا پت اچبو وتر ا ےن لیزر یکے یر زا ہو

 تا ۱ ابد ربا لو اتش ان اھکے ناپ ازل ۔ ےس ام اک ت وشر هر جز سا نیا

 یہ انک یزادرہ وہ ن آے ع زر سج یئاضویس ق زر سا قول اط سر

 یاس ےھت ےہ سانگ سر شود ادا ےس ناپ د تاما ےس نو گور یک گلو

 )بس پا قفس بجا اه نا
 ٠ ہد ید گیگ تانک اپ اک ا ب اک

 هارد یکن اطلس يک دے سج شورو رم موقت کن وم ۳۳

 ی تار کی جیو ممے ت اس اک ےس پرک اد مات لوکس ایک کپ ابا
 اگہ ےس تل وو رز شارپ نت وکے اپ دلار ساب او یی ا لادر دود کرسی

 بآل سا ےس ن اہ ےس ج ں انہو ٠ بالرز ےسوکں ایکس یدو
 ۱ دت ا ندرگں یہ اند ےس سیر زن گرا ےگ ےس سر ےہ لا٢ یو

 ژ1 نصیر دا- هر بیشه گ ےک سذ افر سو جد عر گردد ءا او اور کردی ام یکے پآ ۱

 "نی سس ےس توده تب لک سو ہد سید رم یر بارش برس

 ِ تک ر .۔ےس اموب یراسو یرامفطح وڈ ںیم لرو گر

 ےک رضس ے وہ اف کیا ےک اے لف لا
 >٠ وو لاک ےس نرب ےک ساز زت ور از ںیہ ارد ےس توم کک از ہو :

 و
 7 انس دعردا اش آم سریع دیر باقر بطق تر تر ام یھب 7 اس ےک سارد ۔ یاہو

 ۱ ایسا ںیم مایف ےس واب ادا ول ۔ ئل ین ادا تیپ اچ اد ہہ پک. ےن او ا لک اب ےس سا یک لع

 ۲ ےک ۱  .یروب تادا

 یت

 رر راھ رگ سراب کر م در ےراب ل اشنا ںوڑرر

 ترے ں یکے رنا کسے یف س مہ. ےل ان رزب کیا ند کیا ںیم نوا: یار شان
 ام

3 

 ہی ےہ مچ



 اکر دال سالم 0 ۱ 9 ۷

 ناول ےس یحش فی بار( روا ا از فل الپ بینا بے گروب سهم ار امور .

 وک باس باتو انس اند شناس بلے صحا زال اگے د نان هستیم یز کپ ۰

 2 - ی هی
 رم متن رو بایماکں جا ید یزاطیپ ںیم شش جب کہ اگرو تا یو
 رپ اکہ ےک شیوہ ر ںی اج اریہ لپ روتر ایک ارگ ای ادا بانے اس ےکر انا یا حک ےک دم رک کی سکس سالب ف 1 ۶ ار اد داع اس ےک ر و

 ضںےیرہ اور لو کے رگ ا ازم شرا سر الہ نا اگے سش اس رت کم اوج ٹل ےک سر
 شو و جر ا ی وع ALE اہ 1
 لایا ہہ شوز نیر دادن یک سارک در رگ ابان ےس بس چتر و اپ تسر ان ان ید نا
 س

 نر نانو ارںاازل ا دنر ناطے ومسار ناز ام لاب

 توکی و امر سر ے نمک رش ٹیک کو اما ےک یب اب سششی کم ام یار الع روو ےک طظ ایم الا اوز سا

 اگن بد سا لوشناپ هک ورم درک ےن اھل اد داب ےک ولوصت اےک سیب موس رو ارارپتسر

 سر نرگس ولی بادو کس یر یاس و یرامر ا سرو ارت | توام یس لڈا در عز اورا

 یک یکے ید ںیم لاتسدرنم سس ےلانمےکر نا یو تامیہب حج ی اید ا ریس ابا ورک هاو وہی | وب

 نشر خرس نو ویترای
 ایکں تش ازور قد عل وکں یم بیر لیزر یک مسن نشو اش زرد رو انکے اگل سنتی ساو

 دوری اید ی هد اب ور اا یف اف کر نادر
 االول رح یر: شر ادم تر یوو انہ سار الہ تزعج اغ ام اھکر الم کی وک ولباس ا سر ۱

 و مما ںی الو ت زند نک حادشر الو مر ھا ہا
 ےک اف اس کنید... ندای تک هم دکل کف نم ا

 ار رب 2 ا دردم ل )بفرد رب اشراف تماس وار

 0 7 ایر نوا شاوکر رسک تعرب ولے ں وہ کز ور ان یکن یم نب ۱
40 

 یوم حک یا روک سا بیپ تشکر درک ق ارپ لک ت لان کی طا
TIA 1ہا کد اند ےک را رر لس ٹرڈ یک اعر کورد پ ید اتد اشا دافع ر  

 دنا گر ا نر ها الرٹ ضحر وا هاب ساکت رب میز لب ادا .گ بر مش ہار سارا ۱
 بق کن و اپ آے یل ا گو لامپ تسر شد فسا. نگرش ےک ن ات مرا

 ا جان لب
 تم تارو اار حی ب اکتبر اب کدہ کب ایسا یہ اظ مانا لامر ہد ادخ: روح ورو روز



 ایم : نایاب سیب

 اور یار لا نامی یا یابند ہد کے اج یو توکد وکن الا تسر اطا ہہ ہبدصخم اساسا رنو
 تا نصب کنم ری رپ لس یر اکو باس ارد اد # ساک
 | نانو سارق اک نوک ل کت
 i ۰ ۔ےڑوکز هزاورد اکں ایر د تار تشو ےک راشو 2 هو رک ےس

 اس اد ہار مر ارگ فرم ےھت ا کروز تے تره ولی رب ہللا مکر مور ربا ئ تر ۳ تارا یک گم مزا نم تسارآراب رازسار ںایب کر اڑ
 ۲ نشاني ئل ہنر ترشح ںیم ےک یو بیت سیر[ کا انصاف اکی را نشد اھ ٹپ
 7 ز ساروا اے ام رس اک ٹر اربدرشز صر یک ں ؤا اڑان تو ۱ ار خل اول شر وار ےس اج ا دم 6 ید 0

 4 ۱م درگرد مورک شر ملکر ینا ٹک یو باور اردا گا ام دس ارس ںیہ ےس یک ۳ ۱
 ام اص اروا سرازگتدابش ہو اش رپ نر ارور کوچ اہ یں اف اب یال ےک ےک تضرر رد | نرب هام تل واد اکا ۔ ںیہ لیپ ںی نوشوگ اے کانو یر کروم رد لد ہا ےس تراحم مو
 ۷ وکر ول ںی ام لب و وک ناطوا ےہ سا ےس ناب بکر دا سید نس تام رگگرو رپ ارگ ناطے

 کت سو بانک م زنا املا, ںی یم انو کب حر دا بد امہ ۔ںیھن ایر کے زم ہا بیا« تسدف یک
 ان ہرا ےس شاسی السا سی لاو نیر اتن ےک ببر ارد ال پود بکنم ںیم تع اشارت

0 ۱ 
1 

۳ 

 1 ۱ - ںیرگےتہد سر ںوڑاددد ے اوراد بول و اضن ناگ ردا
 ار ات ےک کتب او ل بمرسوم وپا ت خوف “کاک رضا سا ےس آء یاں اھ یک شا ناس میا تصرف کی رد یک الرد ےس نایک ضرر ٠ ےل یب کاک ےس ںایجود ےاد ےس اپ یجب کس مے آے یاد مم یوم

 اپ اال ںیہ بت عام سا لاو اکپ آل ی درد امر ٹو کرکے س نل کس ارکں وک ےس ںی
 سک ایک منا بیج یار ومح کت دق ادا ابار ہنی لین سا ےل لا تن نی لاگو انس یہ ںی |

1 

 بوم ےس ےنرہ رز اح مز پا کپ کووم قصات ای ای یمن ماکو کل وک السی ۱ بور لو ےس مان تاتو ردت پا بجا کسی ماس رپ کوے ا ورگ ں وہ اتال چپ یم اتم ےس ددنیا بد کت تاد رپ پند و ۱ ا » 1 آ ساب کا روپا : 7ھ بر ں تن ارم یک ےیدررازہدازہ ہدردا اک شی “اعدد تبا آر 7 ۵ لپ یم e راپ الا ۳ ۱ شب ںارد ارق کد زیار ب ےرشد ۱ : 1

9 



 نامه ` ۵ ۱ یر

 هم ساپ ہم دت یش اما تر با ۔ تد انا کاپ یر رکا ته یر ںیم لہرا تراس ا
 از اگ اسا نر شو اف لال کک اطرد در دا وہ اتار کا اه
 تنا تإزعرز ود پر ںلا ق ءاز ا ریخ من مھ ارج ار اہک داال یی ےس بام ا

 دروم جام ن وک حس ایم تیزر ردا ک ورک یں یم تماس ز ےک یاعلی دیش راے ید

 ےس تہ ہر زذ مرا ادوات کلاس کال ترم ت اپ کوہ ت زا ند ات '
 تر زہ ےن ںی اف مات ک ددان ےک یر شرک صلی داد ارد رکے اس کن وکی ای کہا ال
 امار اپ نیس تو ا

 ہا

 مت اتش کے لآ ا 2 ١

 ےس یر کل اپففناروہال جدت ۱
 ےہ لد | وی 1 ارو اے ارم ےس لژ انار کرک نکل ول اب یر 1

 نوت رکلا اب نیم تا ہار کن وم. - ںوہ گلها ےس لود ناب آرم
 س راوی تک سیہ تل قرا ںیمر ترا ان سوال ںی صادر زا

 ے نب تناسلی ےب ین وام بزم کش ی
 رر ںڈ اب گر ےن ارت یکی رپ ںواکسردد نام “ےہ اک یک ھے ٤ 7 ۳ 2 یاب: اراک اش

 ے تراب ٹری نید ےک ا لیا ٠ ےس تالاب یکن زور باک ۱
 ےہ ءایتنالا ماا هست ےس الا بیم هام ۱ ےس یک تک رک ام کرازہض ےس قلب تروا اےس ید ام ضر 7

 و کر اان کت آی کر اہم انڈس اک انن ےک لیلا ی
 ےگ کیک تقاد صد کک !ںدراز ےگ ںیہ کات راي | ںدرازپ

 دم ریش لاج ةباردا لاد لبا ےک فسا ارس وہا 2 مس شر وال اک ترضف +
 نسل اوض پیک شاد ںیم روز ال ٹک لوک ےک اشوک حسی بنا '
 پا ےسر فرماں ارد کک لاس کان ےک رگ سنج اکیا دال می یزازما ز

1 

5 ٤ 

 فو مچ تہہ از کلا کپ آے سا رم اک س یر اد ا درد یر ید یتا ۱
 انا لم اے ی ید ےس ا الوم تره یی نم ون بالقنا اما 1ک نیس ترشحں رو / |
 0 ۲ 7 ۰ 3 ر ۳ ربا رپ ےگ رک ١ تو وم ای له رق و سا سیر ید سرد گن آر زا |

 لار الوم بیا ےس یم ادرک ا ورشا اسا تای رنو وید ود ےن پارک در ناس ا ۱
۰ 

 ا 5 ۱
 ما ےک بیا ںی اا ازل ارس و هم بحار داش نٹ لادپعں ایم ےس ددر داد ےشرادن اسد نوساز

۱ ANH 



 هد ےہ ٹکر ر اار پ نا ےل سا. ے س ںیہ باح| اف ار یخ لا ترش پ آت ار مع نت یے

 ٹروار نوت الم ک پکے ما یو ته وب سرد کی وپ ششم کپ ادرک وان ترک ا

 روا یاس« تشارص یکپ بجا ار ھل مبین سوهو رتإ ےس تم ارزو کں وما ےک آی ڈر ا دب

 /ن اکرم کپ نشو نا گان جز اما رد امتی کب ایس۷ ماضی لک رز ار ےک مما سر ینو پال

 یخ سرد ںایہرک ےک انار آیس کا اپ نم کر"
 | هزار د لازا سه او ںی” لو با لص یک ہین و !یر نس ؤاد نال اظفخ ۷ص تب

 | ردااپگوپناضا ںیم و ادعت عمات بحر ےس قادر عت ںیہکاد کرا جی کار سنجے ہت اموی قورا
 ۱ ملا شم هک کمک درک درشاند سرد ر چون پر دير هم
 ١ بک بیبر عترت سرو ں | و ےک تار عح داش باز ۔ یے اس لکل ےس هژاورو

 ۱۱ ےک پ اردا تسدرلد ٹرولر تالاپ آی دآاکی ڈی آء سرکه وب النا لاس ںیم لوے پا
 4 بل ی ھم ازپع ا الوم بار دا اید کپ ید سرو جس ا ےن پل س او طی ومزم
 | کسر اکر سلس کس رو کت لاو و نورمن ولو نارج ای درو شاو سد ۱

 i ۱ ریا یں
 سرد نیم کش ب عاری انالوم کیو یف کار شو ارب | کس رد انار هم ٠

 دفا ترص ازل ارگ رسا ۓلےکگت روز ق از یبا وکبحاص حار یخ انالوم هرکی کد اک سرد نازل.

 زر لک ارد ید رک ورش او سرو ںیم لامخی بل رب ےک سرا ےک ت وصوم زوم
 سا هک تس اھ رکا ےک ں یل اے سا ارس ی او نئال مان اکرم ما ےس یو سا یر کش
 بل یلعتفو ساو ابار نوور سا سرو ی سا ےگ سراب بخت بار کک ید اب ایک
 شوای یا تومار یا گن تیر مع اجل تسر جرم کر یس س رب یی هژاوردرلال ترک اڑا /

 دق لر ےک ن ا ےس لشن | شه یی ازب با ہو الع ےک سا ۔ ےس قراری

 ر شكر یس الگ ترس ا تیر یم 1
 او یز این ںی لوپ ال ےس یم تر یس از گو ا انالو تر ےک و او ترج: لن مم ارس :
 رز ی اھت ان کیک پاکی اد فوم مر شناس کی اے نم کر ںیہ دادالو ماس سیٹ صر اڑا ]

 لیک چپ تیر تا نا خان کں شی بنا کالا ی تسکین ا

7 
۲ 

 تاک

۳ 
 ا ۹ 72 ا و و

a ٤ 

 e پآانلبل انا اس هد ںیہ رولر ال وک دا ترضعلد|. ےن نج مو ں یم ابنا عاشور کیتا و
 07 ا ا 4 ® 2 ہر ےک راگ را وس

 + داوا ۔ےکور تورعو اڑ یم اعاش او ن کر یب ناپ آب حں ازاد یل یدک وشم ککے یک ں ویب

 , شاه اتلاف کم میم ناز ور اب ق زز سس امو تفت ا



 رک 11
 یدال رنو جج نا

 ( کاز لغت اور ۔ ہر ےک انہ ق زر ےس بکارت شا ارش اردا درک و شاید سرو وا
 اس حب یی اش شر یب ےک کت شاور بئاسصم کر کر فردا تالا : یر ات منا تمر ےل و
 ل اول اے ا بیآر اره دارا ےک پ آر اند یہ ےس ضم یکے تورصز ہی ےس ود ات ئل ےک ب رس تراک رسد این ےس دا ابرها یم ارق ےل فیکس و

 ٹروپپناہے نپل. ںہداڑکی کلام منزله سال نیل کرکت رج ںیہ کپ ز اچ تی ر
 تسود صاقےسپ ات ترک تس اورد اید گی ماه اد یش یک اجے باددا نوبل اپ تیبا بیر

 کت کن ادا از سس ا ےن پ آہ ےہ ار کپ ای اس ںی ڈو بح اصر شرر شا
 ت ںیم ایک یوکے ا 1

° 

 هرکه ترے بور سد قفس یم گے پآ وید تمس اورو ےگ ےک ر ےن پن اد ےک عر بج روک ییا ۱
 ی ےن ب اں یم صر ع سما ابد حس درر مط ینا سیم اہےپآا کھ ٹمےىر اد تیر یہا با سالا بب |
 قد ےل رنو رور اہ ل وکو سود زو کرو ا تیکه زاورد ۔ ےتسآے یرنب ےک سارا يک یمنی اط نوک ا
 ےک کام کا ود ا ہکنو ریو 2 7 جر ترا مال ایکو لبا ےک ترتر دن ارم اےک د د اچ نین او او
 اتنا مایک کورس این
 "ا ےسا کیک ارتتا ےہ ر اروم ےس ت نح د اکر ب ےن شتا ت رزحر ب ےک ین لا نسب ہر اخس ا
 گرو ایف تام ےس ہں فن او آے سریہ سا رپ رک ت رو شعر اک الا سارا
 بیپ کو یز اپ آن د سا ابآٹ روپس اپ نو ںی ےسد کور ےس راکھ ام سگی هک سالام رو |

 یدزیا تش یک رے ر 7 و 7 7 ۳ رگ وز وا اس یر اے لاو سم ی رول س ءب ۰

 رام تن رکے با کپ آن د یس ناتو تی راب ہدارا اک تر الوم ترضح اترو ا ۱

 هس ےکاڈغا در اف مورد ارم ترم اقلام کک پ از رد لباب کز ردا ںی ۱

 لاب پا سا خوک شیک اد هزر کو کن ر تیپ ےک تا ام یکی د لڑ ارادت:

 سا و یر لےے رک رسد اپ رر کلر هد از اکت رر دا ےگ فیر ج من نم ےک کا فور رال 4

 الا

 بیر اعم آپ آر د ےن یارک ا ن تعجز د ےس اکر فس پچ ام لا زن ا الوم تر: ااغ ۰
 ملکه کوک یھت اس سر یز طو ویسی کیو [ےروزےرولاک نفل

 یز ہک نکا ترش در
 رب ارب مس اھ رب راذرگل او لہ ا عم نببلس لا: خد: ات لر کیف نطق نج اف ای رک
 تالف ےک نر نیکو, یا 1ن انتل انف ا ےک تر هو ر ترو ورم نان. ارتا نا

 : _ ےس

۲ 
7 

 چت وو وک او

 یم سرو ےک جت

 3 را ےہ ہہ 4+ ہہ ہیہہ



7777777740716 0 

 | رولا لوس ا ر ا سم ا ناش ںی
 ذ٦

 | ںاوراکرد ادراک مدار یکن ورازپسرفا۔ الت اون توکو سا ےن یش ڈر ےن وہ فن زار ےس یس هل

 | کوم یم سم توک ترور کس اقا بیر درا زاد روک اتا
 | یر یار وزیر صف هاو رگ قاره اتا ارگ رب تا
 1 7 و ۱ املاح اتوار کتری

 ہہ فحاس ےس .ےہ یک شک ڈر قفس قند سن ٹری ر کرنا رر تر خ
 ضرب اک مری یو من تم و ںیم هر شا تہہ ورک قوم ین ائر وینا تیر

٦ ۱ ۳ ۱ E 

 رک دارا کد ایکس اچ گر کت رہ ےس تو اش لاو ترکان ا دا
 و رب اد تایر طه تمدن هی بار ےک ایف کت رر کتار
 نمای و ترضح لوہے س سا کس تک نا اعم ےک اتن یا یہ پد. ب عیش ےئاجم لب اک
 لا تر نانا ئااوکب حالم ظق امر ےھت ےس نج ییا ایدہ د ےک آں ی تم یا

 سس ا ہمت وو در پ 1

 یت ہو اف انار
 ومن اردا ۔ ےک عذرن ےن ےک اہ ںیہ اہک ےسروم ال افا از ےہ ییا کبار وبال

 رد ام دن دخل ا ا ناسا رر کک با چرا گی دم لبو خشت الم
 ٰ سوپ وچ ی لاو اج لب وین طض لس توم ی باب طرف ام ایک روا ۳ ١

E۱ " ۲  
 مہ

یم ےس ےل و دنس تزصرو| ق اش ورحود ےب آں یہ 1 4 لار لپ اک
 اسم دارت ۔ےت ووم 

yT 2 
 0 7 ۳ ۰ ہر 0 7 دی یر : طب 7 ۳

 م انجم افلام رک افنان ےک درہم قم ةر الا نک ی کوکی ا کن ات اما سید نداد '

 اج کیک ید دلاری الورد واک قی اش رپ ےس ں وخد ی یا تغ قوات کب حا
 2 ےل پاز ہل ۔ ےک ےک جاب لب اک سس ب آی د آے س تہہ ےک ف ام ور ت رطح و یجو ےسد

 ےس نار کن اک هد افت ےک پ ارپ روک ےک قا طظ ں وہا تو الف آکا ١
 اں شے پار اھ حسد اج کسی یورک رش نہر نیم لاک ییا دو ںیم لاک

ت سر ت زا یکے ہرن اس ایوب حاضر لار ہت ارد :
 1 شربت یم لرم ئ الاب رولا تروح رف

 هه تیم" ایکرل با شبا تزرتحں زور
 ا اک ۱ : ۰ ۱ 2 گم بو



 ا

 ات ا

 یررپال لر ال و ا نون هل
 نفر دیے درو اف هل مزد سه ووش ورو رو اپ کب اال اب تص ۷

SDL ۱ید رسد نر ناتو  Aمو ند سا يک و اد پت  
 ساب و باز تابا سپ اک ید و دش ےک ور تسر ای اگر پآا 21 لوس پآ لاج م انیس د نا ۱
 I SEO TLL ی ا ا بخار از رگا یارک یم ند ےک راشن اچ ںیم سار کرت را پدید دا پر 1

 گر شناسند ےک سا کو ی ی ترف یں ووا پز. سخت اس رپ ازرار بانے ورد حال ی تر کیک ١ سوي لا دب لال دم رک "یک ایش قمه ادرک فر یر ی دی کیت یو لو نیا کو وا پا اد کوہ الو اداس ای ےک دید ںیم یاد ھا رم لی پاپ
 E قا و یر ی ام ا ٢ و :

 حج e و تنفس سو

 دم ہم چک ےن

E LL ma ۳ 
 نب

 a یر ترور دنا زین یلص سا ےن ون مارا اج اپ ند کیا نام الم تن سا ای
 5۹ 2 ۱ ۰ 0 +e ھ٤ اھم 7 ۳ ۱ ران رس یلا نر تا دا ودع ارین نار ترینر ارگ ر اار را 7 2

 نین ٹک ۱ شربت ےک دز رم سام سا تری نین ترک ست سس رب یب

 هرم موبر کوب قیر زہ اگه ما /
 تراس یو زور ساک کس تیم سا د اکے نهم مک ہر کر پس جو کیا داد صر دارت ا یئ ا وا تا ا
 وو اکا 7 راکت لام بار لود 7 رب بت ضریب ےک روش ا وضو سرش ما سک ےک او ایٹ اکو ۶ا اساس ونیز یک

 ۳ تسمه تکریم یش
 ا ۱ زز مزار کر دست ما ار وتر نادرا ریپ سن تا و

 دری کر ہوم ای
 ا یا

۱ ,۱ 
 را ےک ان هاب اڑ ہپ نا: باخت ظن زر. لا تای کپ نام ریزی را اھچارئ / و ےہ ۰ ۰

 الا کورس عیب تیز کک لاری با تر ۱
 ۱ , الرا رحب یار ن ڑی اا پ اے ادت انآ مسا رب نا افر لی رپ ال ۰ ۳ هج 7 4 1 2 07 1

 NAÎarfat ہہ ہیہہ



 تام
 لو 75

 ۱ 7 ۱ ۰ ےگ
 ا وہ ٹاپ سالن ادرک ترب ب سا پر ی ادرس رس بو باس شر اور سض

 ےک قو ئی ےک تنسو باتا ع اشا زور اض ت اقوام اں اے سرنا تح سر وو ےک نرخ

 باک تاک ندی تم رنک دا انہ ار خر ابر سرد اکویگ روڈ هد سمند
 ابیات وشال يا نا دو سود اھ پپر ہو و
 ۳ ی تک لاسو اڑا چ الپ سیف یک کلاس سیکس رو ساب
 1 ترسب کا باوا ےسر ھو یس سرو کو ترا رک یب و تک ا ی
 ۱ ۱ قوت وم

 ۰ ریپ سا لب شی وتی کدارجا ےک زد ل ار کک ایل ے رٹ لیلی 5 کم اعلا ا رر
 کی یک یکایک علا سان اک اور ید امر شد یرزبل شفت دن اوین

 ۱ کرس اه ےک ار بل گيري اک راز بلا ےک اں زور ور ناال یش 7 7 ۱

 جر رہ رش ا۶ک يا
 ]زوم تاتو شرم ی رو دوا الم امت مرزا روا نماد تنعبا ۳7 1

 سادات تکست لاشانن شر هد

 سش شپ یب رک ویا سرد یونس وان راس عل اتا و”
 ٹک ا و سرے

 ۱ سراسر نت ترعب حور ا۸ م نامر م۔اھکر ی راج کک کرا پلان اه ین کی ند زخم

 د یقینا کو کا ر باک ت اش تعا تیک رالفک ا ی
 ۱ تو تین ے وم و نمره لودر اال تو درد حا نیب نالوم

 یس ےہ بحار ازار یب لوح اروا۔ ںی کپ ام کرم ام تخ رسما رسد
 هر i هجری فم امن ااکس رد ےس مارک وا سد ار لوس کرا دیس

 امہ )یر شاتر ایا یا ےن نکا فش نم ترم سا ھا
 ارادت ایک ںاذں

 کن کش و تہ الو نی سما ترک راي ارس
 ۱ کے برن ےک رخ ں یہ ولو یوا یک لوک قف ارب نرم تنسو پروا زینت

 انهن توات کود یوم انا زر کت ن
 | 5 5 « چ ار کم یس یا ہے ےس یکم رس یس



 یررب لب ال ا هما ۔ ناس ے بس

 ےہ لب هر یخ یا بب ےس بس و اینپ لب کنان کلو م ترف کے شرا صف اہم 0

 یوکال رو انالوم ترص نوشهر جوک ںاہب رر ب امی تہب سر آکا ۔ یھت وقص و گی ر
 ےس یر ےک تل اننط اےک تیرا اتن اف تموکحر ںی ںیم تلاح یک یڑپ سکتی متن جا ںایکید عالط نگ تر

 چي ماہ ناو یہ ردا نان اس اس اپ ےک ا با ید ی الو نام ہر نیا وج تار

 شکر زا وکاا ےس تاچ سالن تن کپ طنز از ناچ اد دعب ےک رج لمس تام نام و انالوم ته

 0 ٠ ریمپ اج ربا
 "سلوک اتناغا کیر باہم کیک غ ن اتناذفا ت مرگ لاک اھنانفا تم لمر واں
 ۔ںیہ نزول یہ تمور وا سن اھو لیا کے وم ےن نو اے ںیم لی لول لا: ےۓ اہ ید نم هل کی راکت شا

 تازگی مز ت روی رب راہے و معنا فضا تموم ل امت اب زم کت ژر روا روشن ار رس هست
 - او رل تاب اتم لے لاک لضوگ ربا تموم از یک ١

 ر انخل ےک را ازنغارک یگ مڑ یک رط سما دو هر ۱ 1

 اسب سر شکن اقا تک اساک واوو روت کن اردا ےک درشت اات تن بس"

 بان لات اره تیر کنز بک یہ دپ خشت شابک کول ےک دب 7ی کن اد
( 

 اون نر شیر اقا ل کل ب ےس یر اک تاک سنا ےک شیب ف ضیا ا مل ام اک 00 34 :
 نما نی ٹکٹ ےک وا اور ےگ ےس ود یک تشک یررس يا هدالغ- امن سرب ےک تو اگل یراکت ضااا ۱

 (ککل نر یت ج تسبح سام ل اطا ےب یک ورض)مواردا ار تفاسمکن د نیت قیام نام ارتشی

 رے نیر رٹ ۴ درگ ےش ال کن در تاتو ابا یھ ۲

 گاز روا ارز اعا ید ا ںی ت لکن ےس ں اشر تیبا کل اسو لس کد روا زر کا

 یکی ج کرم ہر اتم ن اید ےک ایہ دوا ناتن ان تموت ود نو تک رکن ال اک ںیم ترو کھ اف اںاریدں 0 ۱

 اد لادن ےس ترسلزہرپ کاج خون سا ےس یر باہ اہ ییا ن اوت رود کن رہ مہک ی کی راگ ا
 ایک ١
 لدو کن اردا ےن ورنہ ن ات ان ید نت رو ا اجے و ھو د ےک ور ل وا 0 اوےڑلب کد گه |

 وکر طوطا ےک اختارو رکی اردک ور ےک نمودن ترک ںیہ اوشد ناچار ںاہ د اکی لع ا کر تراک ۱
 تستر 2.۸ واں لاو ناشورتم یی اپ ہراشاہپ دنا ترمس س ا از واشا شیک اونا ۱

 زوروا تیادا ہد چین ات وک عام رخ نام اتے وہ نا زص زمانی نام |
 ۱ شک لاد وال زرہ اول ب اس ا
۱ 
 ا

NAÎarfat nm 



 هل اسد ا یا دا گرما نوت ورک تداف)لفس ایم لاری ں إو کک |

 | رر لل یو ۰ ۴ ۱ ناس سرب ںی

 دک د مولعلاراز دل انی: لم نا کر رم | نیست نوه تر خیس
 ۱ ب کد هاو تش ا ںی امی ن اضاروا توف گر وہال ازان تہہ کی روہال ترضجر تیم بخ

 ا. اتے ترک ز نچ اکا آو انآ سرشار ق دم ترس پک راب اب زیرین خیر ترمس نک
A 48 ہے سک جگ ھم  

 ) ترذ ین ور یک یا کلکو رک یب ب هو کر ت یش ےک پره و تین
 ۳ کلم ترطتا اب تیز بشر دا قم اسڑپ ےرنلا ترضخحروا یر تتضح سلو | سرد اک تے

 اسر نہ وایت و ار ارح ا٢ کب اس ساپ رنا تفو ےک ترادص و ترضع ۔ اتل سام ت ورش اک وہ
 رکے ےہ تراددع یک د ترش قی درک کد يدازآن باطم ےب دپاوص ےہ اے رب ںی ںی ات یڑروا

 کز الدم اکا نر یتا ء۹۳۷۸ ۳م مک مددد لدارسب کای وں وہ د وصفت ےک و را ترام ےک کت افو یک

 7 مار مک ناتو رے ب اشنا ئے یت رود رواتسڑج من س ا کے سوم ار پارا

 ایل صح ایکا کس م نا سر افرا ےک ارد ا یو ترتر و ااو ماج اں ومانراکی یت اس ارد ا یی ا اک

 مت رو ںیم ترار ص یک رم تردا اب ایپل اوس کش یو اتو دن ری امی سود ری سم

 ا: اش مارک تنو ساوتس متر ظن جو فو کز ل ےک ددم یکں دم کنارک۔ اف يکي کس ست س رہا

 . کر یر ںیم نا سیگےن آں یم لمعں ایر ار العو ایک درشانرکں العا لرز کل
 د هنوزم مادخ نئ ما بحاص لک ان الوم تعا ںیہ افلارداےہ تس فرم
 دراز ےہ وہ لیپ یہ ناو ماند اک یت وا لت ےک ہر وا ۔ ںیہ کلام ترش ار

 و E اص مود رمح عج و الم ب (ت)۔ےزوایت ٠

 8 نیم اگر یخ تر مارت | دار اس ا صر ۔ےہ نا کد امجد نم رب کت قارصو نحب لاراہلا اھ یھت

 لا مری و( تعم گن پا ےہ اشد ضد ےئل باس یم درس

 اشیای اول فو لو یمن بک ٹیک سس یر ناپ عام
 ۱ ازم رکی ےل امت ارگ با اخ ہر ہت یر یے ارد ا۔ےہ اک ںیم باسسا تار کیت اغا ۔ سم

 لات دروا سمی ريال وہ ےک ہن از کن شوب ےگ ںی رو وم بکر ات گن انلا ےل ںی نخل

 e رب ۔ ےک ییہ یب ےس اہک اب
 ہلا کس ازم امت بیس اتم کر امد متا تام ن کرک

 2 اک اردا ید پال شمش تم اترتی سیمی شر رہ د یه اکتبر دا روم یکے رو اشا از

 ۱ ۳۱0 ت ات ےک ماہ هو پہ داغ کی وام ںیھگ شو طرشت سر ین حاس

 ل٣ اعروا لٹاسدددا تارا. آے خ اس تروس یک ین مفت ین ید و لا افر نرم شر مآل کس ا ےن زر الخ

 تاں ورا ےک یت و رو وزن مال ےس ت ےل اب ابهر ےک ےک یکایب یک حاج

8 



 یرروالوگ ال" ۰ نت

 از. زنا یس سرک نیک م اک ارم تار سا بحاص یل ریا لنت درصد وطن الم | اہے ام یاد دز کد درت اکہ در د افلاک قرم مالی ی داب کرم ناک اب یہ تو اشم سم الخ یک مارا ےک قو سا ںی سا ۔ایا رم اتا کل کی یر رس ای ین نیز کافر ذو تزچ مگر قلا یک ہل ید زب بح ام فلفل تن رکے نا اھ فا اد یی ضس 1 رج ہار لم طش وک مذ کام سا رس یب ارا تے کد دار کل رنز لن اردا دار شوا ت وم کور اکابر هد اب سوک کک نارگ ت فن کو تب اک یک و رقم پآ کشا گور یخ لا لو کالم سا یب ند برتر مارتین
 کرک تع اج کب حاسما وکیوم کد سوپ شرت سا کی فو ن اکا گیس سی ۱ نفور کت شمر بانکرکھڑپ تارا نچ گام یر دی کدی رپ کرکے رام ۱ ۱ گیری دیپاک کھ مل شرر ارا درک طا سير رک ںی تردد ا یخ کرک چي
 ۔ےۓئارف تم کک سم ترا روا سر ۱ لیس ان نشود یی امر اہ ےس م لش ہا ورکی كم ےس الرف ہرن نیب کاتب اد غ دا ؛ ۱ فلا العراب ںوہ ںیہ ت لات اک پ ںیہ ا اوم کے تے ابن تایم شناس کر مدد ےئل نی یار ےل ےک ان یک قو 7 لے انس ےس ب حاملا ادیت الوم تر نج اد وہ اب ےک تامق او الا لو ۲

 قرص کاور کپ کم تیا ںومتا هوش باس ےک لاو ر بوش اک عاد تار شد اد یک تی اسم دو لوک امور ےب یبا بح نیزنکرکے ہد ریا اکتفا ر ور یکبار اید ساز اص ےک پا هر ا دوبار پا گیرید هر بی الد بید ابیالسا سوگ اتاپ نسخ ورم زص دذ ےک پرتره الوند 7 يا ادیت ی اردا ۱ ترس دازور نیک او ںوردن تیرگی لردا کک ,DIA 2 زی کا ۱ ی اپ روا ےڑڑک ملیر لد یب الر مح ںیہ سا هی ریتم ارب ام تیام دا ایا نے مان ےک السا ر اجو کسا لپ ٹا حر من ساب لی دز ںیم وک وگو لرد سیا ای | اید اناکد اچ لاد ےس 0۵ ہا ی ا ورگکب تام کلام بدو ایک شک کچ گیت و ضیا سرب رکن اتکا رو ا ۱
1 

 تک 00060 ؤ1 2902218



 یکن آروا۔ایگایارک مس اہ ےک رکا ناطلس یشن یم خد ےک دلا ما قاط ےک اشرا ےک لعر شا تر ترضحو کویہ

 5 روا ےک نیر اب ےس لرو ناب ےک گوار نا ر ںؤاتار ےن نہار وبا ےک اوز ےک ہاشم نار 1 یی گ

 ب 7 م ۳ ۳ ۰ 72 ۰ ٠ے ب7 ھم

 سو بہر لا اب ند راسخای نم مرق ساوکں ون یس رب ےک سارک اوہ تبار باس شرف

 ۱ نرو یکم الو v4 یر سیستم

 | روش با یا او ںیم ںڈ اگے نسا رذگب جوو ید - یو روس اپ کس بنا تار
 ۱ :این وہ لار ےک شاد شرافت اپےۓشاسن زر اکں درک م ام ادراک اف یک ںدڑک ےس

 ووشو کت رطح رم لار ہی مشک ےس ں اد لطمه یاران وا

 1 ۱ - ساز اطع تیلو

 ماد اکیا سري ۔ یت رسک کم اس تیمار
 کالی ت شر یکی ب کونو یی ناش کہ رک بسر با ےنرنہ يا

 1 ر مد س نیم رات یا ماددرد مامی 1 تطاس ینا گول یف و اروا ۔ تک سر امص بر قو ایا ں ونک

 ا ۱ ۔ےایارک ٹی یک ب ڈراپ ن دو ب مت کک ںوئانسدردنہرکے تس
 ام ےل ےک ںوڈرنہ ذات ارو قت گم کیا جت لغ ےک ںولوشا ےک ت رطف م اد دنہ گو

 حج

 زا

 ر السی ںیم لو وب مر لس فری کت شافع کب فا دا بمیرم فا

 بار گن وز رسم نا ےک ت سل ناک ان اب ےس قل تم. رز هان ےس کر ل ےک
 اید ماپ کب جن تتمظافحکں لر دا ۔ ےک اعا اتے نان بی ےیمر ےل تشک

 پوز ._
 ی لوس موق ںیم بیک ص ا ٠ کدام اوتا ساتی تا

 1 یکی تک تم تر ناتو ںر ار

 : © ایرو ےس ال س ارام رک ف زير یر مادر

 4 اس کں وااسللصی ےن و مرا گرد ےک ء٤ ازل ۔ںوہ نم رند اش خدرب شو حس ورمی یر نہ

 0 روا لا اس د لب کیان اس مامور ایشن ادا قید اس گر

 ناطے وافر کش اہم کردا یرادس یک سم الا تب ا ںیم او تو سا و ایر اع ری

 دم السا تین ی عطا یت ترضع امور اسید ساب ایا ی تیم

 ٦ اپ آ ناعم ےک اتتا از تام ات الخ رو بيت رگ کور کسر لوڈ

 ک8 .8 ۶ر ںیئا یب یل ا یك اود ن السر إد لو دوم داور ں اہک ےن یک
 ی زازعا

 f ا ویرات ںی اط ےک نا یی ن الس یک ایسے کک نوتا لکه نو رم



 رولا لشکر الو ۵ ناسی سم.
 ےہ -

 ترکی ل اٹمئد ےہ (Vic E PREGÎ DENT) شرب یاو شی هم السا تیام نکا پ آ1 ہلا /

 5 ارگ یضاذعفنم ا ےس ےس ےک ر رق فو کروا ےشںیشر ات ےیل ےن کیل اون تراس کی سابا

 سا سم ایآے راس ایف کال ازل ۔ےت ناپ ست او مور ےص تاکرب یک روز ہو گپ 2

۱۳ ۱ 
 ساروا نت ان شوت یو لازم یک یم مال تبع نما پارک سو لنز قدر سا
 بیر بلا تم کا یا رات او رج ںی ند يا
 بج یاد بد قو کر من |سااگن و ازمناذاریاروا ادرک پیمان ارارما رت تاک ممے

 و کک کان کک ماپ او اھ اب ی رپ نوبت ھا کلفت رو مسا
 ۱ ۱ ۔ اوہ دق بم بار صتشردام سار پلر نوے کر وا کجا

 ثواب لوس هلی گز ۱7 رٹ افر اینجا
 رگ یگ اتا تل نو الف اور٠ تک یکسال ٹا سا ےن ں وما اط لس دارد حنش از ںیم کرلی
 ےن ام ںوہدرگود ی و اپ( یش با۔یدرکل اتر ےن ں وہم راکت کور کوہ وم ارس زاد 7 یر تربت
 راف رار ۱ 21 ترس کر عرب لت او سا بحر دا درک ور تیب f یک لن ےک ںی ایر وا راس ا

 ۔اید رکی العا لہد کایہ اکت مع بل وا تی د وکں یم لن اپ اد پال
 کین قااطم ےک ن ےک قو سا م ازد یہ انب تقسیم بافی مور اا مل

 راکے ارد ےک پروا مان الود ترنم لر کر ایت تر یک رایان بیم ماتم او س اردا 07 ٘

 میدان کپ کہ ایا کرا کوک اشیا تر ترم تد سا ا ارب نامہ کیا نو الس ا سو ۱
 ےس ترو تیامت کرا اذ بت اتم تس اخ ناوک ت سوگ اس ات ل ضا رمان
 کیک کن اگیش انگ برد لودر ترم ا
 و رک کار ٹیک دن اش کت وک گز فسا پس پر تا سک
 ورود ار چیز اطلس ںی لالچ روبرو تک دن نامالس ںیم سد دا یسالپ کچ سا ۱
 اين رعد انس ےک لو ڈال اک یف کرم برید یا کی مالھل فار د ارگ یکن خو نک
 ييرام(یا وین هه ۸۷۷ SETEM) JF ای بس کش رکا ت اومالا

 لا عرطگن دن مرز ںیم اش درگ تل هرکس کیک اف نورد شو ساک ۱
 رف بارد اررگاٍِ'یگردا وں ولع ےک لام زن سم ارگ 4 شضیکی س ماما کا 1 نمو یدازآ ما 0

 ارم ورت عرف یسک یکے سسس احا کس یک الفواز ہ دخ آکا روس انکو لس کری اد

/ 
/ 

1 
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 ا ا
 ا واہ ےک تب وج و یک تا



 اب نامی اڑ لیا یوو

 ۱ و ۔ ےہ رد طرز ےک نوری سوار ریش 7 نزد 0 اکو

 ےک نکل ند یر یہا ری ہک قر کس د اک ہد اغا ںی: یعنی تح ک بات وفد کوک راپ
 ۱ ٰ ررکع ورش شراب مور اد ںضڑارنا ص اغا نل ١ےل ےک رک لی دز تقدیر نشرٹ

 یف گار ہہ او من آن لاپ بیر چپ یکں دیر گئ اوکرنہ لہو ہیلع شا مر لاتا مال ماقا امر قوم سا
 1 ۰ ۱ هس و کا ردا ےک

 کلا پی رم کت ندا
 رگا مولع ادذ هان بیپ ےس با
 زا مضر یر رم هوم اب

 یرگد ام سس یکب اف مو دتدطلس ۰
 یر اس گن رسا ال

 یریلد زاس لب نادر لس ےس یی ۱

 بوک ساب ںیہ ایتی لین ےس دار سبا ر اد
 وو تامامرو ںالسسناو نیم سل

 وت ےس اکانت کرد گر بل سما

 ا یر جک ید اذا بست
 02 ول ےس ایں ایش آو کس ٹت ںادانےر ا

 7اا وا تیک زہ ےس ےن کرے ن ۲ نفی اش ےہ ےر تاع مد نادم 2 7 1
 اب تین ولاا ےس ںیہ ںوردز یاب ںامج ات يا 7 راضی سرش تست طراوت لب

 ےیاد زار اک تن یکم لاع نام السا ریخت و فا لو هزادرد اکتبر کن دات مالف ازم
 ا رپ ندا ںوروشوکں ودیا دایک ود اکے اروا شر روم صد دی شنا ار یا ۱ ۱ ماس ایگ دا ےک شا نع یر کی ولاا ا یل م ام تیبا کری ار وک وہ سال ہک وچ یگ ب راک انی نبل ےس نال ےک ترار با ںی جفت سا دوم کات سو ہد
 ۱ 1 (بحاصازرم ادرار هک

 اسامي ی ام کد اود و ما سز ار نمی ٹن

 ناب ںیہ سین لعل تم یر انالوم تشحح ےیل او کا وم یک ی اس اپر ارایه / کیر ضیا گلو ناشر هر ذکر پر | 2 دد رگ دریا قالب ںیہ تنا کت ید اپ دوز شما پا بلا ۱ ان م ںیم افت کدر کوب ای ات )اون ملارد ونوس ما ۱ ادم ال ارم تعم اش بولقا زوج مالساروا م الساد اہک تا الپ ہریقع
 1 زا کی مام کش ہیر ۱ و 5 - بيان بذر
 1 ۷ بد تو که نژاد لاد چددال م ےس تاد یو شیو تیز پت نک الی



 روی وم ۱ ۱ E ار ۳
 ۱ ۱ و و یک : رس زا و او 7 ا

 روا گول نویس نو ابو ایسا ےک ناروا ین بتن اڈہ بک اغا تم الو شی و ا
 نے راکلد تو یک انس لورازب یب یل ےس ظفر ئاب سی ناف تر انکو سب ف ۳ ۳ ۱ ۱ 7 ۳ 5 7 ھ2 دو 7 رب شب مد 6 ۱

 ۔ے یو روي وزاب في زند ےب انار تر1 ار وکلا تا
 ۱ 1 ۱ ۔ وہ تم ال یہ ند افر اشا

2 4 
 ر ر و و 2 رےہ مم ےب رے ےک کیہ ےہ اک رک

i 

 یوگا پاتولاذ نه سنگ تیا نر باتکا كیا لر نجات
 چ ر تر ے7 ے3 و رب ےہ ے ےب ہہی 9 و وا می مےتے حوا

 ھام وب یبا ونیز ابا هنو ھاسا نوحي حرم و یوا ف ن نیلا ۵0
1 

 گلیم انت سج ن لک دوپ ام | نولو قب لول اق نرخ ادلاد هم ا ہا وا ترم کس راع ٍ ےل و وا و ےب موش وگو 2 ج موش مے یل رہ رسک رپ
 ۱ (۱ ترکی م هراپ رغ لا دور ۔تابلالا ولا

 شب سد تاب نا او تای سا ےہ و از لاب کپ پا ےن یم لانا ید ہک
 قید اش هد یک نادر نما یش مول لام ےک و تایر رد
 نر لوکی ان کت ایکن گلاس یر ےک کل دو سده نت یگ اف ماگ نایب
 زس چ ساددا ی سال ایا رپ نمی لت اکل کی ےک د یز اکی ر وب گول ردا گی دا اوم
 (وہ کرا اطعر اس لے لان ںی ید س اگر دا یہ حم نل دا

 7 2 ٠ -ج ۳ و 3 ےک

 1 الی درک س ےک الی کب رگ یو العر رایت رتن ماکس او عابر ر درو تخم تلاوت
 ن ع الان یک اطا نمور ہظحالم یگ فواشرارھن اسے اروا ےہا پس تارا ی ۱

 ےن ساک ارات مس جر دا کت عاطا کل اھ فتنے سا کت اطا یب یس نو
 ( ی ارت ان لالا ھتا مان

 ۳ ا 4 724

 نذر تدم ہد بو لا ترا ںیہ عا ےک نو باکو شالت کہن ید وچ گرا ها.
 ارش روکے سبا ح طیب العر د تن درہ ےب ےہ بی یر ماکت السد فن یم ود را ۱

 نزن اهرم مازیار اس اک دم فید ام[ یی نا ںیم لد ےک ا

 تر دیدم زا ری یکتا لک عج کی هر وام
 بیم لس درب رود فرز مال اید لوط کایہ شناسان ںوٹنا نا بیع تیک ۱
 ی تازو یر رم از یارضرک کھ لک مو پ نادر دا تیر دو تاوان شد ام سی سچ 1 ۲ 0
 ےل آرای ناچ ےس نی رکی لج قاپ ار ونص ایک اہک ناپ ں یہا س یر تیا ہلم مارون
 اہ مازماکی د آی راز به زعلوکن ما تل راهش کد ناک سا هر تز لاذ اکا یبا ا

 ۳ گو رم مافی رد گريه افتي رپ شيمام رها يا
 راف ےک ترا خزر تایم دانا سم یش کس دا سا ےئ ےس و ھا داد کت اسرار تیر ۱
 0 ۸ AE ھی ا اک کک



 الرا ان ازم یہ ۱ ناس ےب ںی

 ۱ 1 ضر دش ی وہ اک تف سا ض مار لب مگ مان مکن ان ل اناس انکے بس یک ےس اودس ا

 سیو مہ یر تاس ل اصد ےک امرتا نر لا ےک تزوح ںیم رو گور تیا یی مس ارم سم

 فطر تم یل یا ےس گر ایپ ےئل کی اک پس اس انا رج
 زا اسکیس اه نا سس لو ےس تشسو باب رهن مگ یرع رگ اش تہ
 1 تہ اروا ےک ےس کم یب ار از ےک لہ سس سد ما دلتا مشرف اقا اللارپس شرف

 ۳ ی سا ارس اد السا اجساد ےس نارڈر کلم ےن رم کا ےن

 ب او ناتا فو فید وی ارت سا یم بولت کم م مان: یھ کب القلاب

 اار وگو الد درک تصور مر کر ترور گر مامان اف
 1 ت ےہ م السا جریان ترس ام 19 هر

 فو کش کما یب ںاہد تبار ترس یاس یا لا
 ۱ ی مم اپ وکں اوہ کم درہ کود کپ دا اتطف ام اکی زططصم

 E ےل ےک تلت فح یاب سن حر
 ا لار اج ےس ورم یھب کال رپ شود

 لس هرکه تا فنر رم زور نم برود 0 اسر ںیم تاراشا در

 ا لوپن بر کش زاس سا دیکر ےئل کیف عش سکیم کیک ل ایدی مح الف ے
 بید ںاہو ایل طعم ترش پسرم ایم زا شیب مد کت 3 تزحزکم اک کیک ام ا تنے

 لس رونی بلا عد شد ا ےہ بایماکس یم شے نگه آجدار ا کسر ںی دفن فیدع
 ۱ گل اتو رطب اتا رہ تس ایج ےہ ےک ومال کے زاورو کر

 ۰ نیلا مادف نا رکشے نکا اض داشر یخ ٹل رر ایش تزح الا یم: نما ایش ور تشم

 مار سا ےل ےگ اھت نا ےس ب ا ساروا ےیل اف !نسح| تب امت ںیم ام سن حاشا ےک کی راہ وک ردا مادخ

 مد بیک رفت نشے قاسم مکن اش رت ود رکادرک
0 

 دم هر نت دا غیرت سار روک اکا کیا رک اد ایف ادب ںیم نے امر درد رک یھ
 7 ی 7 ۱ 2 2

 j روش ی ےک پآں اگر ق ام ھت ےگ رر کوم تقول کسی اه زور فسا تاذقا مات پ اید یی تس

 ھ٣ ےس میت دب یب فا کت اد تما تن یھب
 دا 6 تی ی وتس یکس رس اک اک کل اسر ور ان کن اننلاپ هم تم روع هتک

 / : 2 ٠ ۱ وتب
i 



 روم ریس ا نو ہے4 ناسا زا

 لر ترس ض۳ مارک لالجلوُ كر هجو ةو 6 اات نم زی -.7 تو

 تم ساق گو یتیم کیر نہ تترضح
 شا رکن وس مامی کرم رد الب تای تراس یر آے سرم اشتر روا ۳

 ماس سے انما تر نؤعجلر 2027 انا ین قلو ابا نامر ا رک سل یاد 1

 هر ناروا امہ واح کویہ او ل وقار ہرص سر سد داش عج درب :ولٹں وکرل ل ےس لاھترا ا
 انآم وش عشایر :۔ ںی ےہ ےس زر اب ترام تم هند ا

 گر کل ابو یراطاس نکس رپ تکی ار ےل کک پا بیک انس کلڈر کت الو یک رح اڈہ

 وشام اھت ام مم واعم سم اب کر اب ی سامو لام لد دا رد تر نکس وقت 2 ہدز تحت ر 1

 راشو رکو تاد کد ترس تم ےگ ےک ارت دا رب یکل د دوا ےس و" اپ ںیڑاو ساس یک لپ
 ےک دق | قفس مو اوم ما! الم ارم کے کشا زہرہ اک ارز شیخ ا ا اب ےس ںیم ہم زاود 1
 مر تاد فک يه برود سارا لای وڈ بیت وا یکے دارای ونک ہا نی 1

 کا تیل ساک دام ام یس دی ری كد ما ا ےس تاساضا نوں رکات
 بیش مس سو
 نسا لدرب اراب ثسا تل را ار لازتشا تسا لرد لام مار ناهار اب داس |

 گزار ام کان دز اد رد ےک س دقت ےس ےڑاورد ےک امن نایب السا

 روا نیہا مارک بلوار ا الکوگ اراک ایا عقل سم قاسم لگآاقازانرب

 دارن شوت ےھت کی رو تورج نود رواں ومت تاع ےن ات ا
 عسل نیرو سن ولا | ےک ا

 ںؤڑل الا نوک تا 7 لک یاب ےس انٹر ںیہن دارا کي یی یخ لس اجسام لاو تحت فو سا فتا

 شا کمی یاس کر ال سا ےک سو ای ےس نمک یا زا اگ کد سان
 و ایشان نور ہل س ںؤانن کے انج کن ترک کام ےک باس ایم پت م2

 درس ےئا وہ درد ۔اھتا ا I0 اس سقف( ب ےنرک ر تدش یوس یر هد بورد نا و بلوار ارم

 رازای .تسرب تان وامور ماکت ور مر | مرق لا ا تر سم او یک یر.

 لک ابد یر خاک ید هل ما ضیا زور را نوت اگر لن اور لیس ےس نوک فا 1

IES, ۱ ۱روس و رد ےک پاپ نامور غیا ےس اتکا أن امالسابج یف وام تفوس نام ان کنار  

 را رہے اف کب س ناروا نگو رامز ایاعرشکاے اتن [ ی رکی زاد آس یوم ریس ںی گرا لک
 فا وسط بس کسانی کل ها یی هژانجز اساسا

 چک یل ایل ر اک 0 گیگ یھ رب ابا ایا رد اربن ن اف تنو سا ےک ہر رال

N یو TE POSES 

 رپ بو ر و ج ی ا یکی اوا



 ss ۰ کک نر
 از عد شە ادو لا نزار ےس ںیہن کیر کں یخ مز اپن شو س و و
 یک بانو ےن مہ وہ شو هر یارک سوا: نار کررکس رس ساگر کک بک ورم
 او رد اکی لو نی اہیں ایم مودم ایا مانو ترضح ان مپ ںیم نا یک نی
 ےہ رکے ترک مرہ ردا بحاصر شر نم لوم ترست ںیہ ل او یہا - ی ںی ںیم اب اب
 دن کر اجرا الا تم انالوم ترص رک اید ہک ورانا کوہ نابذ یے ںو ر تت گرو ل تش امن لاک پس
 ONT AIL کس فار قم کت زح بک یر کاہ دانا وگذ کش وم دورو ےس کا
 رهام و صا ذ نابڈ تاب یاد لاج وض ےس رھپ سفارت سارک اڑ ان يکي
 رج علی تجلی ٹر عدل و کد کمر ن ترص یار اھا تروم کت یت

 بک

۸ 

 کارا یی ناف یا اک السا تقی تون کپ آ حط سای ہللا تاب نا ل کپ آر

 | دان الو ان مرکب یک یو نعم تام دا جلب ی ین کام اکیا
 1 وو ےیل ےن سارک سن ساو ناسا سویپ رب ابر در تک ۳ نا وای لر ۷ مک

 ترس ییہ ای تم نا اس ےل رسا ماش نت نا ایی ںی اذری وک
 ر اللا و هم یرنوارفر اغرا ےس ابذ لم سال سب رم ۔ے ابا تلور کی لک اد ذلک تہ ارب ار
 ار یا کا مک ترسیم

 7 |تانعد تالاکے یر تر امام ےک تما لر کس ہیلع یل وفا ال عفاشرزارلروضحم نشود کی ون داشراپا

 اب ات یاد بش الف ےکہ هوم ریمل کا ےک م اک یبا ےک لی مایہ تام
 ۱ رکن لاس اینا وہ یہ ها ے ہا نت ره! لولواتسنا ول ناچ نص به مالا شین میس

 ۱ ۱ ۱ 7 ۰ ۔ںیہ 1 اترو ا

 .e و ۶ 2م اهوو مور عمر ۱

 س۷ لو الا نره للتو اپ حور یک ما سرت تروح نام نکے سارق ہک ا د
 ۲ رم وج ل ۱ ۱ ۔ ےس بکشد کیو بسن ساروا

 مایا پر صا یر هر دکر یش ستم وار ےک رطح

 ۲ اتا ٹپ آم بح ارز یاری رادار پد یاس مک یگرنز لگن یخ قا ساک

 ۱ ۔ے۔اہکن اب لب ظافلاناوکت الو نا ودر ا ےہ پبح اس ریو ارز فارسا لپ رد ام

 2 در نا ہدلاد نکا ےن م”: یل ایہہ اکب نس اصلا ار بع ید اف نللوم ری اہے ترضح

 ا دیک دکمه. نر ااو وس تاب ہیلع رک تھ ی چتر
5 0 

 ۱ ۶ دل رگ کنید ےک رن یہ دوف یی یدک ساک کراہت لاس دانے نی قام



 روز لک امام A ادعت ییا

 ا اہرو ںی قالی وو 3 6 7 7 تلا یک قرن ر غ هلاوگن ونک[ | یت هر

 4 ید یرادرمذ یراب تگ توس |روسوآ سرمه طرز تم ن 0 2

 ۱ دوز. رپ ام دو اب تل انس مه من کین رز ساز سگ

 رکا روا ےک نر اھا یاب ےس نیز وس تو ود ہیلع یا ہنر تر ںیم مایا ےک ر تس اتے ۳ اکو هزج نرو رز

 ۱ یکے الحج هنر 5 ٹو ےن ۔ اھڑر لع ا گز مد زا اتا

 ےہ سام فر ین ردیف تور پت فر یر طس ادا ناز

 رم رابح اہم لٹر ںی اکے وچ باردا یر ت تم ان لا ککے لا اک اہ ئل کر گرد تے 2

 هال هات پا | هر هک( بهار ایشروا بحام ا ۱

 تیپ | و 21 درد تب هژاورر ابا ترک سا LL نا 0ح وکرم هد ولاد کن اروا ج الحا ۱

 تے کن ارم ےس ںوھ شب ۱

 روغن مکان رے ےن جم یہا و سج دا ۔ںیھت ٹر کا عد مورد یں آ هه وو رک

 َ ےس

 ناله شر م ذی صاف ا جد ردا جان پ آب ح ںیم قبر باران تر ۱

 نی رد اف کل و یکے وعد تی ارو ےن آف ۔ )000 ہونا ےک ں وہ ان المر دا تس فن لاشه تر کروا ای

 ۔ںیہےےرکن ین کا RESEN لو کرک ارپ ۱
 مس یزد اش ربع ےک وعد یا اه رند اکشن رکن اه هک پآ ود تست بان کیا

 اکو د نی ںی ا رگڑ

 نشا لب راہ ید بکند یر اگر ب ریزو ابا عن بز ساب لاکر تر رج | سل هد تر

 راہ اف سد شب ارم ناردا تیر 7 سا کل ورو چک امت اھت ال لشن ں اد ےس ورک ڈا ق - ۔ساورر انے نر کر پدی يد اک

 کین فک کد ہ کت رل(ارنیرتے ١
 یلشلرز این لاد لپ | مس نور یرتآ دز ردا یکل س ام ت دامس یک رگ ےب علو ١ے کم شا نر ر رض

 یک املا کن را گزان ےہہک یل اف اقای رول یک تاب سا نکا یکی ر دز یداس ےن پ ےک را اھ

 4 تایشاوود کا ترب س ۳ ےس ر جرات گر ایم تداع ساک ب آے سنج لپ درو تم اد او ر ایش ےب ںیم لس سا

 ۔ےسہا "را

 زا ہل الاد سی کس ڈا ےک ںی ورتا ےک پز اچ یر ک لاد لا عملکرد تر جم ہم 02 ۱

 زن یم ن پاپ امری یگ لا ۔ےھت یکم اک آ حاق یش ںی ڈا ےن ریدر من رز سد دن زد ترم “اھت ۱

 ۔ ےن سر ےک ب ٣ب گر کن تفاوت طب لاسر کہ رامز افرا کشید کس
 ا ا ےک تا لا یس یم دس

1 

08 



 مچ
 | رد طا ذا ن نصر ترس رپ قم قد انو ددرد پا پ آں اودالع
 ۶ | کر یز آر گھیر تیکه دو یک بزم ہدردا ےہ یکتا لے اموکن ولاد ناک ایکس اک یم
 زن وب تن سی واک چ نو نان پی اپ عا نجس لا کرب تی هشت سیا مابین ید یا
 اا کل ص کس رسا م کے شر تاب سا تن یم ےہ التب سی تیک سا پاک کا فید ها
 رر ایر وا اس هو هاسلد تم رک یک کن زانیار ۔ںیہ ےن یہ طے وھی ےس

 ا ا ۱ رو ھم وضو عوف ںیہ

 ال یار ےرود نیلم ای بح اھت اچ نب لوطماک گرد نز کرام کپ آو انا ای نین قادر وا کا
 ۱ ہل تار لب سن درد گلو اڑ یارک ید ڈو ےل ترف اهرم غم اد ضد تودے

 یھ
 سہ

N: 

 الان توک لا پ آرد ا ےک سای ےس ںومیرپ ت لحن پ آے س نر اف طب ۔ صف تیپ ںیہ رکے س ں ورد دک

 ااف ناف نر پا رد کیا رتا ےک ےہ ںیم یھب جلا رگ ن ارگ تاج کی تیر دیش
 ارو خد سا ها ےس اپ ےک پآی سس درام ںی تر ر دوار لاد ےک یو رار
 اگے ےس ہرئاھپ یہ تہ )تا قیررتالع اراپ گرگ ار مات اہ ها گنی در ناپ پ ریز
 مام با اہ ای وی اھ ارد اک خد ور کسر نیم لو ان ےل ناپ سی
 ید مو ی کرک ین یکن ما دھکے آد ںیرک گپ ار نا
 سکه ں ولد نا ی ںولرک سرب یہ دو یم ید ور لام ےریہوکر تپ آکا فن نیب ےک ید ادرک
 7 رت سا انا وب ںیہن س اب ےک پ آں باس لوک اب۔ے فسا ر هز وکی رول لدا کیر دا بکر ہر پا

 0 ر
1 

 1 را ینا دا سودن و سرد ی ند ےگ لز ن ں | گشت بادار وا تست دنا ےک عع روز ےل ا ویٹ پے ب ا
 ارگ ون مات نا د ےن الا. یی ی ی روا تب ہیک س سیب زنا پوکت ار ائ ی: سارک
 ید ںی کر اعد رتا خا ےن ےل ےک شاک کن درگیر یک دا یزد کے سا ترم
 ها گورک جم تارادہرط ا بحاص ترکان انا طب ایگ الہ غمر دا ایل تانے نے ںوراد اند سیمرکگاہ کے
 1 ار اقوا ےراس ب ےہ ےس حرط سا ارادت مد اتم و تنم ییئاحو سرد ا گم س یکے یہ ےس مانے
 9 ۱ 4 ابرو لادن یس ںیم ردا یترونس ت آی ناد اچ

 ۱ علما ےس ے اہے ات وند بیا که آرد اد با اک رب خیل طب ت27 امر تم رن ذ
 .. نبوی یو ےل ےک ے نان ن فور پ آلات ولرو ال! ےھت نکا ای اھ اتا رن ماک
 - لازم لوپن اب بوور اوطاو تادامرذآ ترطفیکپ آ۔ ںوہ یب ایپ ںیہ ۔ےس یی ںیہ نانا الاد ید لو دار
 ۱ ۔ ےس ا رے ایل ام عر المسا سی



 و a نالی یب ال
/ 

 نا ںیم تادومم بنر نش اچگں ی ور تخت کشف رو دوش اپل تره.
 زی ای زا سهل بس ار | دیتا گز ماتم بازي روزمره اش نر
 غیب ےس سما کاروان اب کی رپ اےس خب کش یز نت عام اب. اتم سر تاب هد رکاب

 باروتو کا کے س ن اہب اک ب حاصر مما ن اطلس شف شش ام نہی کم ییا ی لب یرلیردا توت لئابفا

 . یک رسی تاب ےس نا نج شل ںیم دسر ےن بول. ےن وہ تمر قرع اھم ےگ ےک ت ام زرد عادی

 افق قرف ںیہ یرنب اپ کان ےل اڑ زر یب گشت تار
 ماّغس یر ل ارپ تارابی رواہ نزای ضآ کت یے ان سانت کف از. إ
 حت ترک او ےک یسک با هستم ین تو سار گا سمیر خ آب ض ے تام دارت
 کد نر سفت مے فی رک ۱ کس رد کر برلا وو وز ایر دا اب ام مارا هه ہداز ا

 نایب ںیہ شور یکی ولو عورت یکن ضم ئاسرظن لیپ ےک ل واب ےک ٹاپ يزد شریف تل
 7 ٹا آن ا سب کرام ہک ےک نعم 7 لا ناور مار اوم وا کس ہیلع لا یلص کپ وسر کے کرک اے

 ےل عر اگر درہ ھم لارڈ قت تال ام ےک هرم ادام یکتا اربروظوےک ی بنا را الال ازال تایل پیف:

 هو بتن ار اس ےک ناصر دا جان ےک یب اند بلاط ار فسا ےک ن اعس ےس نا نوک لخ شاحر ٹا:

 . ںامجددر کرد رپ حرط کی کید شرکا ان گن وند ناو ےہ ین لم ید اہ ددب اش لاک رکا یر ااا

 ےل وطرب وکپ لس کن اتم چشم ےھسرط الا ےکر مٹ نہ کے ی یک دارت هو ںیم جرات تر
 : ےل /

 ےک ں گول ےس فو تم ا تیبا “ترجمہ فن کف اھم یار | نگر تین رضاع ازل نر رد -

 ٠ چہ ارد ورش یر پر تس بآک و تو ےک لہسن یک وما ندید بار اکے اعمر کل اڈ ظا نر |
 ےس تقی ارو کں گول بس پ آہ ادق د اعرب ان تر زد ورم تہ ام لب هاچ ےل فرش یم ےک زا
 ۔ے ےل ا تمر قم اک تال
 ٹیچر ضر انا وہم بیرف دوا اک یکے سرا. میخ علف نار ےہ بارک `
 ۔ےھت ےد بار کن لا ےس تبحع ٹی اپ اردا ترم السر کک اے ۱

 کس ےک تک ےک آگ تب ارد ںیم تیم آمار ب یی شورو تل نوری کیا زا
 او و اہ اوا وم ووت زعحر ےن ےن کز ارد یر ٹل ےل ابقنط اےک پ آہ اشو زفر مما اورق وار 0۳ یک ںی ۲ 0 1 oa ور ھم سک

 لڑکی سس زور رک ود ناس سد امن طی ہو یضخ تہ یل کار برگه ید فون و کروا ھے
 ںیم وری بص ارز شا یی اف بحار لار ہک فاما ےھت ےک کر اب حس ری ار 21 ایر SOM ا مر 2 یس 72ے. ۳ 2 2
 نالدد ےن اون اب ۲یک جن نام ےل واش ن لزنم کردار ردا . دک ےس ارت تد اجے یکن ا بو تی وم تیک

 ستہ

 ےہ ےس ےس سے ی رش روشن جا ور هه تا



 )رصد 2 AA ۱ نام تيم

 : و ریل 00 نا زا ارام
 رص ارد | ےک ند لب نوک از اص ضیا درد سر س نو ر نرل ن ادال ۲
 اوا و پین کر تد سلامت شمارگان اکے وصور رب کل در ےھت کر 2
 7 ها ازت ا ںی کشی ادوار بت اص تا نشد ےک چی کوک

 اس نوک نی ام یک ےس او ےک او ل اردا ی اپ لال ےہ ازاپ یر یر گن اور چند کرج
 گاه

 ت او ےک تح
 لوس ںیم تا لقول ذ ا
 ۲ ۔ںہ ےہ کب ٹا ںی ر

(Jرب سمن ںیم وبا ےک وہ اشو وچ یہ تل لر ہد بنر کں اد ھا  | 

 ا ۱ رینتنم ا ایر ۔اھت ارس خالاوذسانسردا الاد ےا رک یر کں ییہ رک ں بک یک 1 ارام رو هرس در یلص لود اد چو دیگر
 دول ےس هو لدا کپ رکا ےس ںیہ ہار ت ی ف وکاکپ کینو سید. د کرادی اک پکی ()

 E ل یر رسما ہو ن سرب کس رپ مل کیم اار لک دوکے اکے پاوه
 ۰ : سکی ایک یک بکس یم شور گن درا ولود نا ہوردا رر

 پب 7 اپ تام کرا ناجی ادا قلع اندا ںیم تسکین )س

 بر دکتر اند یوں . شا ارپ ہد هردو لامپ هو گن زا ۵۸

 ۳ لماعسرپ ہد لناعهرب کیست کن ا سیم نابز ی دانہ ۔رچ او سفر طفل هد ںیہ یر مع ےہاننک عن س د
 ۱ 1 ۱ ۔وہ تالف ےک ئاوت ی السا کر ئز

 ۱ ۳ )بال هر سد لر وكلا هد رو و سکتا سن ےخاس ےک لٹ لال بح ر

 } 1 شید راس 5

 ۳٢ اگے اج هد ہدف بت نیل مت گلے پر جام ک زان یب تی اذا ۱
 ۱ جیب بولطم ی لا تار لوح نم مار )ما

SS e 
 ہیک مارے : دخترا اد ےہ نام کلاله د جن تید هارد 1۳ 91
 7 و تاد گری ی نو ساک فکر ضرر مد سد (ا١) ۱

 تن عم



 رل کرمانی پہ م 0... هادی ںی

 ےہ قول ںیہ با وب تست دایر ری و
 آبان سام انا رک نوکیا ام ںیہ نل دی آر طب ںویئاٹ کد یال ار
 ۔ںیک شپ ںی ینا ساس ےک ں وزی رکنا انا بکر آیت تاب یر تو شا در وب 0 ر 7 ۰ کیلو 7

 لاو ں اہ ؛ نف ا پیشرو نسا ی او لابد ء قاری ں یم لاو اس اد اب اھ مد ےہ ارزق کی املاک مار امت ۳

 لس ناتو دہ وا ےس یوا آخر کا سکه سلوک ایر ادب ےننام رکےن ںایڈدا

 وے نو ںی قا غراخ سپاس وا مارا مار من س اپ رش اکی یر ور
 گر ظفر عج عی اکر دا ٹول ال ران کارش مولع مان اھت یہ یھ وک تار

 وان ا
 ۔ انب ںیم لپ مارک مم ٹر ےس ا7 ںیم لر ید ےہ از( ںیہ اہڈنہ وج
 ارکان لاو تعادل ہد یارک اوہ نکا ندیم ا
 ۔اگے لاج ابد لیگ ںیہ جوار دار ےہ اورو ںوھ آس تیر سال ںیہ ںی یم رپ سا 7 7 7 ۳ 1

 درک وی ابد یک وتن ںیم اھ ایکن الغا اکے کل رپ جب ادد ےن ای رب ن ار ںیم دم سلاد اک ڈ را نور
 اکا اکس اک ٹ ضو توب اندر یب ام کر رنک ن ادل ترم بر هدر وا ۔ںیرذ اک ر ۱

 ےس ا ا ےس ںیہ لزقاب ےک شجرہ مکی ید اک تر کوہ سپر گرزب صبا ےس نادر دا درک رخ
 ہین یی نا تما یاس لو لای اد لون رکے ایر رحم ےن ےہاص ڈک کیا ےس ںیم نوک ا
 ۱ ۲ یزد کل کینال ام ےس ال ایک تر ہیڈ وا ۱ ۱

 ہری در یل دد ناد تار گرگ داد کیا یہا گود مازاد کیا 0

 ۱ : بک بو نزن وم سنیے ا ےن ںی |

 ۔انوہ ذالم ںیم یک 1
 ردا ا اب گیتس تاب (پ) ۱

 س

 - ان د تما کی ک( چی
 و ایپ شراب تمدن نیر ےس حرط س اردا اراک یم تبدیم ید یکوا زت روتر لوک:
 ہد ناراسم اک راک بہن کاب فک وہ رک یب اک شیک خا دب ںیہ تالم اعمددا روی الغر یک ِئاراسم لک ۲
 ےس ال وریگد یسک اش کر ید ییزو آن ہر لب چت کتب تلف کیر یراق مد شیبو مک ں ووز کا ری ٹیپ نابلسموکس ما ےس ترس و ترا ےسدرک رک م ا

 هم ےس بک دا ی ابف اپ هرم ےس ی دارہ یری ال الی ساد نل کر بت لپ
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 شديد چاه. آی ی
 رم متر شرت شن نارق سرد کد دا ےرکنافقز ام و وکی ری وتلا ہک و انزگاعد شی ںیم ( ) ٢

 وادا ےہ دا ےل ےہ اسار یابد کر ےس یب ےس کا ءوسس ےہ لا شیلا ایل
 الاول سام هاو ساق اب ےک یت اقدام کج ی ٹر اب اک باک

 ۳ ۱ - تعاملی یاد یر
 ہد اپ بوتں وہ ضا ےک ںی رش اے تیز او و ہد یک سر

 ا تلو فطر نس ےک تموم ۔ ںیہ ےس ںی راذلخز ان ےک پ وہ بحارم پست لو ترح

 7 ۳ ۱ ۱ ۔ ںیہ ادرک

 ۱ 4 ۔ نو ایک ب دا کن وکرزب ےک یار | لس الس س رکے سی رد اتدلسایارپ "ار

 ۱ دو انکی دااک9ا عر ط کاٹنا ںیم نکیل نیت مور رز
 لپ ۰ - تعاطاروابدا تربت ےس انہ ب ایم اکر ےرکآر نیک سا تاس ےک ںوران ںی بلاط ہر

 ٠ ۱ - ن وک کام تراس گر | وب نکن نوک کالا راس اب ۔ں کک ول (

 ا ار رکو | سد ان ےک اینو كمتر ۳ ین لنا ہد سہ طس تارا لوگ ےب ( ۵(

 )3 ری بلط کن فان ابد وفا ےسا کن در کش یورو قربون امت ہک
 ٤ ۹ - ےسر تمبر قوم اپ طه ا هد ےدوکن اپ ےہ بلیک نا

 _ ,ومالا بای یلعریقفلا شبو ءارقفل | بابلعرب مالا م عن (بر
 ر ۔ةماركلا قوف ةماقتسال | ناف ةماركلإويلطت الو ةماقتسالاويلطا (

 اا انچ در کاکا ویک س اوتو تلا کی دین سرک ے گن ںومھکالددا ے لا ںیم اڑ کر )۸(

 ۱ | . ٠ ۔ےہ نیم شش ان وو مرک ورکر دا ماو انرکت یک ا
 | اب من سد ےڑ اپ ںی چت حرط رجم پام اھو مر ےس ں وار منا ویکی ل رکو تن یب تک لو 9

 i ال دروا فام قلعت کور رو رنز س تو ہو گازی تضاد اڑک کری ا
 ۔ےااچ

 0 رد یہا کت رو پود دوا دد اھ از ست ماما ب لم ےک نا ےھت کتا یا مج ا

 1 دوا کتیا اکسل ایخاک تاب سور یو ما ورم نوت کت یکی گا. جیب

 ۲ کیے ردا لرد یاس س او ےب یر ورم امت تا ےس س اروا تلای ں ور رس تر ئواو اد کن ا

 ٤ لا ماہ ںوراسکا ےن ترازو یر رنک بتا بک افت فال ںی ]کسی ےک ین شراب یکتا کوٹ ګور



 طعم نم ناسا
 اداس کت ایما باھا تحت لض ین و تنعحزئاھکر ل ساپ قرر اس تر یروروم لار کات رو ہک رپ مشکی کتب رک
 7 اڑی کت فک اسپرت ےگ نی سلا ر اا روا ارگاسم لو راع ںدزیکس رک ںی
 لنا ےک ن ار الم ےس تہی پسر کت شل کب بت اص یوو دور ان کت سلفو ترسیل بریا شما 7 لا
 بعامیدودومر طعم از گرد کبر E اکی نیلی با رگ ےک ےک ےس کیل مدد

 شمار رکن طو ول بحاص یدودوم آے کت شلاق ےن نا شب سوت کر روک یم فما یگ نا
 عن امری رب ےک تم, ج ںی ےس اس لا در سیر کس نا جر ا“ ایگ انا هدر سنا تب تہ 1ئ یل
 باسی تم غم ان اوم تھ فلک اپ باہ لی سکس جد تشل ان کب صام یروررم هد روا
 باک 9 7 اص ید ددو 7 سکتا ار کل کسب اض ایر دور وم وہ و یک ا 7 لو سداز بم ۱
 رب کلن اپ یک ترکی سس رج * غیا اب یر کتیا تا
 ٠ رکے بات انکا اے

 i زیره رد ربوگم رہ ررنلت .
 اک ں ول 9 سس ساون ہہ اکر بلصق ںا۔ ںی باسا ۶ ےک تل یک اے بک اص یرور ےک

 اما زاوآت ان ےک یرگرد نر س سیم کے نین نا زور وضع انرک شرر وا ا انب ہی نام وي ذهاب اپ
 لی وک تل اس که شھر ےہ فان سرای الا تش ایریا یک کیک
 نین سکس دا کو سا انس انہ اغ عرف رر نا تست ےنومہ تہہ د ددا ق ا رب افتد لان
 نادرا ڈرا یب اکہ ہے تھوک ا 1 ۱ 7 ۶ ےک پا

 بد سقم به زد راس کردا دنگ دا کش کن یر کپ آل تا
 ۔ ےک تیر لونش یه تبلتو تیلور ب ےک تیر ی ہا یاس ی
 هارو هتل داود ائ لپ رسم اا ےس بس ںی دس ا اے گا 2۸ ۱
 نزد رک كاز ورر| سزات اک يا ےک با آرزو وس و تاک یار ےس ۱ | كارا
 ا لام ارن ےب نرخ یو اب لے پال یو کارت ل درام ےپ تسر داور 0
 ررر اک ف کرک چ کا نر ںی دارد کار زہ کب برو نر کے امکان ال ا
 ۱ ها
 وم اش دل کن رس هجا یل کسر ےس وھچ ےس وھچ ک پک لرد

Py 2یکی آه و کن کہو الم ےک ایت ترک ا 2 ۳ ےہ بم مر رم 72 4 مم  
۱ ۱ 

 ا یہ ےک تب و یل ی ےس

۹ 



 لام و نرم ی اشمد را وا نوک الوم تر بم تست
 د یی لا ںی نل رپ تابلت لت شم ب نو رب قلب ےسر اےک نار اک
 را ةورش م ناب راک مس عر ی ازل ایراد خيس کر ع
 ا تترد تورش تور لا لم ید گر ار ف ےس علا یا ور دم. تیفت لا ھب
 8 یوتاب تیام عرش ام لوک زم
 اردا ےس ارد رایتفا زار تمہ کی ض» بي ناز نام از کک
 1 : ۱ ا -7 - گیپور کلاس ناف
 باز اک دام یا یہ یم ید بین باقر سکه پ آے س مانو نان ۳3 دت
 7 اے و رسم ہم ۱ نت تب
 ور یو نت بهت او راز الا باب « یم او ارلا باب ۔ربلاو لکڑتلاب / ءار لاا با
 ا 0" 7 کرد تیام
 بگو ترکمن کم زر کتک ا زادہ ٠ وا[
 ی رم تر یر سو ۱ تم از مرد لو

 و الو یردزس ہلکا بدوا هب ترک از اتم اپ سیر آی جں ہتلام گی فر دا کر بت
ED1 8  

 "ےل را تپل پرت تل اذا ےس ات ایل ار یزد یکم درک باپ شاد انہو د سیا
 هر دستم کر مقام دم ےک تر بیدار قدردانی
 ۲ کان مانے او کتب ےن یر ورک رخ کبک
 اک نا پل ابد لذت وا دی اردک ادرس گن سودا
 ر ٠ انس هی تم را مس لوکس ان هلال 4 هنگ رد | میکرو

 اور رم لپ اھٹر ور سندرم کد نیل ایک ن ناک لاردا ۔ ےک ےہ لر نر ےن ا باب 4 ا یس

 د ایل لاو ناک ار ارش شرا ےن اپ یقاج ہر سکور وا یتا لم د یب ورندا ںی
 ارم یز عت اک درر ر ناک ہد سپر انس یرکگ رپ آے باد رکربوکب اے نیک

 یاد سا ےک طا کیے س لو یو مرض تر تی یر شک پںم صل سا
 9 نم ںیم مس ےک حک وا ر اگر تغار ے انک سو شوک تار روا ےاتتکرے زور شو د/ 1

 رک لو تم تیلور هد ےس تعا ور رش نوط یی +
 ۷3 یر )دالا لہر نماز لات تداوم داغ ملل ِ



 ۷ ی ا 1

 ما ل ۱ مو وہ ہوا

 تس اف تس شا و تشریح تر

لال ونھ گر فو سال نٹ ےک اک نامے رم 3 اس بنی
 اھ اک نر ه

 آں یم تر را واک ےک پ اوور را سس سی نم اروا انک

 ےب یز متر ےگ رک ےک سود ها داش ہا ہود اکتوبر
 ۱ - ار ر اد تماما یی

 درک اڈ )بسر لا ور ےہ اہ اھکر لاخ۷ںیزچراپںہ ا هک قرار تم
 تب

 ا

 ر | اپ ںیہ ہں درر کپ نوے
 بم شاید را ہل ےہ دو اک اکناالوا ارگ ایم کو ےن خشک

 نا اود بل ےک بود تعا کک الخ سا مقوا

 انب درز نوک ورک ان نش / گی راش پا را ایر کالو کرک بص اصول او کے سی 1
 ضرب مار ب عاص یوو انک شک اى رد یار اھ یا ام 7ے

 اڑ اکے نا اک ہم ینا ےن ل هرکه سور تسر کب ع اعر اروا یار دا نود تسرد الق ب ایما در

 2 کر قلت رر کارو لوک س یکم تک ا
 سکه 1 ئی رد یک ب الو رکے سیب ق و اک اکے کر ہر زت ۱ برسد کسب ١

 کول کی الرف ےنرٹ س ا ےل اس کد یت یکی ری ےک ےب ےک شرف
 کے نہا کارن ےن ا زلوم ےس نرو وز کل وک کے رو مر هو ےہ وہ پاتر آر

 جڑ یس ایر ےن بم ےگ ویکی ےک ید وکی یک شنا ےہ اس کب سی صو
 تمام روانہ نر تا ہی ہد او ترمز د ںیم رک اکی کرے لوا اھ سس
 , رستاک

 ین رب مک ی ات کرتا ہک اں وما کن چو ایم کیف نار وع ۱
 نیت بح امری لورد | اب ۔ با ےس وا 4 ےک ال ید آو ترفند لا ا 7

 قا سن تمام رک یکے کیم ما ااو زعم سس ایک او توکو رک كا گرا 2
Eرو 1  fنا وتو یک تار یا تسد+ تو مکس بے تم جات  

 از بم ےہ ت تر ل کیف د کید نآرق زد لوم بصر ا کا ع روش ا
 پ آ ادل اوہ دات ب تلای کن ناف سیمی اوہ ترت تستر ےن پا

 هو
 ےس نمک یت

 حج

 رک بم راخ ترین ول ضا افکت برم نا دکر #9
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 مردم تہ ہو نالے ںیہ

 7 ۱ . نوا ير یل اند | - انکا اھ هزار اے ازار ار

 یاب نب بو ایر ےس تک ک تبسم نامی ےک تاوارکی رد رگ ۹ 2
 اا کناں کب کرت اب سزا دا تش ب تاب رو ےچگزےزب بہ | ھا“
 1 ۱ ام - فو تا

 کای ام سس را دیک

 ۔ےلڑےس پیرا اک یا بلا روز ملال

 مپ یمن ولے یک ! راررټ بول ا م رکی ول ٠
 .A ۱ - زا مان پرو ین مس ارکزو

 )رفتار داب رک سارک گپ ںی لد ذیل ےب ےا - ںودو قو مکن بدو

 لن رو | رک ایکدا کس زر و مان ےس زاوآی گو - نگنلد لاسو درنل لوقنا نا

 وک ۔انوہد ے ںی نسیم
 کیس عباد او نا ںی لافروا تی کر ٹیوب وا

 7 نر نص و
 و 24 تہ اور ےس را ترزعح ںی زىق ونجد کو اور ےس تک اک نلا کے عرض

 : TET وو وہ سوپ یل
 ٣ ۱ 27 ہد کیا یم di یاس گن ویمدآت اس ناپ اترا ند ےک ت ماھر ےس ںی ٹیم سا

 7 ۱ ۱ را - ها ور ردا رک

 1 امر سو نور ا ےہ ور تالے تزل روا نون

 ارگ بلک اہ ۷ن بر دا ںیم اف ہدایز ےس سرو جدي« برف بر ها کک

 فل میر ام بخت یل رنج
 ژل قلی کلر ںیڈرف

 4 سا سیا ےس اسکو اک ارگ کا ایران سیم کنز سرے ریت نکرد

 کا ےک “واک اس یک مد کپ ےن ینا تے یتا ہا ےک رو

 ۱ یل: اتم روت 'ٹایآس اات اکہ اردا رکا دق ں الو کپ آد اتت اک ضم عار و

 ا لو ترش رو ترک لک ر ادب تر اتارا اہل اے پھ ےک

 + کمتر بیم ترن باطن نور کت ضش باپ ناک زنی سک یلدا
 و | ئ۴ | با تن ترس رب 2 جاش لر تب ںیہ تروس ی اوہ ںورلہ یب اردا ماورا
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 ا ایم 4۹۷ ا

 ساپلح ۷ب( تاند ا ریل ےس ارا ن لام ارق زو ےس تر اکا ےس کک ساروا ترکی این ہد اف ۴ ہار

 پر ںیہ پھٹ دم اٴ لو ون و ورا اب ارم عی یاہ ےک پار بکس اد یک کک ازم
 ۔ےہا وہ ع اش سی لام الف ہزوداعشہے رم ال ام میت لم روا ۶د اکر 0

 اا موکت ور کاک دارا ےس ںی تک یر ارن ی رل ر عاطف م یوم ا
 تال

 02 تام ی ےس ےل رر ےہ ۔ اب اي یم اداب تر ۰ ا ادا

 رم ا ےک تخت نیہا ں یم ارض هست و راپا تاوان دس تر کند ته اش یا

Eارب رب ار ترا رر ہا ےک سا ےس یز واز یب روا کت ا مہک  
 7 او انجم ےس و اک زرا فہ وب گن بی ما ےک ا لو اتلب وا اکا حر کل دن ےب

 ےن ۔ ایا مد السر تر ال

 ` لاوہرپ بارک کے اھل ےس ٦

 ساک 2ھ رس رپ روم وید رن پآ ا
 سوسک نکس یوگا سر :e ا

 ۱ نے

 ناسا ردا نجم ےس تسہ لسا ےک زود ےن 2 رو 7 مہر نإلاد نجلا نمر م هج لاتر  دقلو

 هر ںین یس ےس نب نیل ںیہ لد ےک نا گڑ یہ افا ماپن و جراند ملا میر تنیالبرا
 کرا ہد ںیہن ےن ےس نا ںیہ ناک دا رشت ر یک یو وع

jy |کر مرض ار ےک ال ےس اف اش شان املا فو کو درکے ےہ ایہ 12 اہ یکی د رکا ا  

 ید اوس ید نت ت یاس اضزور دابل لو رد ٰغارزر رفع تان قی تک ۱
 و گل ارش کز ارم ا نام لادر وا ےسور من 7 ترک ۱

 گل ا بد داد وارد رتبه یر اف اتا اد ےک ! ےراو * ۱

 تاب باما ترنم ی کرم ده ےک ا لاو ملتا تہب کر اورم اڑ دکن لا

 هزار ہزاو رد ےن ں ونا بج ےگ ہے کک ا ترے کر ها تو رکی نر

 7 4 ارے ےک پک اصدرت (لو تروا ورکر ےہ موسم ْ

 ید تیپ می هک DE RI نارد ا 1

 تسر سام ںی ٹنل مر رس بک اسوس ےس تم ہنوز مری نیش ےک رن فرش مے کر

 ۔ںیرکام ا رگ کے سکس سیم باس سلا. مال اک رنز ۳۳

 نی جوش

 ۱ يل نو ید ےگ رک ےن نا کد وارا `

٦۷۷۷۵۸41811467۳۷) 



 ۸ اب ے 4 ۱ ۱ نال مے ئی

 یقه او کروا شاعر . رک قلاط ےک نایب تہب ےس لاج ل ی اہ ساپ ب ںاطلم
 8 [ب ام وک ےیل ارم کسی نا ےن ےہ مو ےک | ور لاو رو رم | شتر. ےک یگ

 اب نبال ےس اکو بیل روک ت شد ساددا ۽ اجت کس زیرو ام اچ کار اور ےہ تی اض ںون
 رب یرات قررداى)ِپتنکرفلو إ ناس ےس روون ےس ى لگیلع )تگ. زرد کیک
 ااا روم تب تم بادو کہ وے ںوہ ایگ لاس و تیپ ہک ایک زهر کم پاک

 و شاید ٹاون بم شرکت سم فور تک ویب مادی سم ورم کسر
 ا ون پک زیپ لک امت رت کو رت اے ات ۔ ھت رپ
 j رز کیو ےگ ناطق لاس نر اذ بام یب نب اص ہک سر لاف زد سر یر ارت

 و امکان ئوت ےگ ڈو ددرط انک و گل کار فش ۔او کا
 کم مس ا کوہ تاج باب رزومه ہک لا زن رت ۔ ےب رد
 داکار اوکو لب ہن وہ اپنی و ںی شا کیپ یا ںی “رکا ب اوب تستر نا اردو تخ
 افر هل تبع اس لب کان گرم در در رگ ہابرکے کد مات تنا

 درو اعڑا ےن پی رخ اسوا لو 7 انک ست رکن والس ما ذهاب 0

 نر اگر وک بسا کج
 دوم بم تب٠ یب لیا ا تا ام نکال وک مد کل لری ب ام کب
 ا پال اھت فا بح اص رسد اف الو ںی وے گم ےس فیل شی ےک تر یورک ا تزمح تہ ایہ
 ا صام ی برکات يزد کت ٰع عدس نا یھ هه کمر
 دو لپ پس زاد تراک ترکہ ت نٹ توک اخ فردا یدنشلد تم تار نم

 ان تک وک گی اس کیتا یم تو کت نمو م ورم بحاسد ناو
 یا کے نار بس اص نم انا یمن کم رت بہ نر سجن کس اھ اگر لس نت ماد.

 الخ دلسوز ری کوک رنک ترت ںیم تا ند یاد رکا رک تعالو ےن ت رتک
 ھا پ آب حاع ات کار ےن تزال د ترس ور دو اراک بس یر
 رو ار ٹری اے او وز ےس سدد سید انھی گرا ترتیب
 ا لر ہد چو امی شرک دن شو تر پسر اپر زبور م یس تاپ تان
 0 ندا قیس کی زاب ون ووو اتا عی یوسو کار ں یک تیک انا. ماد ےس ترکی اف.
 ا ۱ رنو نود تک



 ۳ 49 , اسا ۱

 - اپ زکر ںی ٹیپ ےک ارا اتم ق او انبار کوی تعاع نخ تم کلی وی یر هر ب ۰

 لا تتر کا نم ہک یک ملت شاد یم لات ند ید عین زا تی
 سس سس عن یا کارت ار
 ےن تطفو رف ایپ درک یاد ہک تر کلا ےک بد تست اہ لات گی ام د تب را
 ےک سنی ماانےس تر نره ےس ار فا ی بي بر ناڈو م تافتنامایب مردا تن ا

 لازم

 ۱ اف سر لای بک کویر اکو ,
 و

 یکے یک حا ورکر اش ملاپ مان رک يا گے ںی وہ گو تر
 ال کبک ای خد رت رنا رگ کیل ئی ےس ز
 ۱ تست ےس د چو ضد نان ا ییا کر ز
 اےک( کیا ےک لشکر شا بیا وہ کرم کل تمہ مئے تام وتش یی اد کا :

 ھا دیکر سم شکست یر ےن تری سیف مر وج ڈور ١
 .۔ےت تیفاعو ب حا نواب ای باہ ار ات راے ددد ید رپ يه ری گا بن ۱

 س7 طور ید علا تی ا۔ تارا که ہا کد ی بام ':
 لکل نرم زر ابتکار ترین فن و هرم
 ما ترا هد نقد طارمی رب تیک سا نرو اه یر کمار ا ارایه ٹر

 رک عرار ےنرک قت ین اولس ودرول

 کتب یاں ی تم تراس یارکں مس درلو يا ومر کو بعام نیر یورک ا
 اتا ئل راز یار ق ےن ترک ورشا اد اب ےک ند يا سد ما ایڈ ٹی

 نیر ےس بس دلو جد مگر وڈ وب انب تیب ربا پر تی
 تیا براق تتلو سيم

çlےہ سای بای تاو اار او اصر تلے ترضححب لو,  - 

 بز نیک عباجاد »ات ا مس تن ما تست ار ںورٹکی 0 زا

 رس رسد کات اکہ داري قبر بکش ات اد اد ٹک تو
 ۱ اباد اسو اگ شیری ولو ےک اسلم ےر امہ روا ںیہن بوی ول پیا ۱

 بمان کت( وڈ سر یک کو اب ناپ دانگ ۱
 ذکر مو لورم کرا با تر ورنآدیىہ ران تور او. ی ۱ 4 ال

2 

: 
۱ 

 ۔ںوزوم راس نیک تست کام ںژ کن اترتی اں ایلگلروا ںایلہھتچ ۔ددزمگے سرد لا 4

 . ہاباکلاتپہدبےکق وبمرت عار: تر

 221 اوایل کرا امام ہر ات اشر رسن درگ بر Dae ری امری
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 ۶م. 49۳ نالے ںی
 ا ۱ : ۱

 نور دیت لار چڈراپل گپ سار دا لو کر حک ڈر کو دہ ابا اک ھکں مینو ا سر
 اما ترور تنو ۔کراہم سٹ اب اکے ٹپ سشوار ایر
 | ا2ن ہرا ایرو کود لر مرسی با رہا رام کپ ری ۱ ۳3

 مر ها ور برتر تاپ تاد چرا ام راک لب ِ
 2 ۳ ل اونٹ یم نه تا ارم ےس توا یکن. تای اےک ںوز ميز هال تیر ایریا

 ات ورم ارث زی کبد یک اس یف توت تاب سبقت ک
 3 ۱ ۱ - قبل ورم ےس

 مار ارس مات تخاف ےس تدارک قر قمار ایم
 هی کاش کیر مقر سلام ماوس سرور
 ایر یوم اتنا لاتی یر کف سیلک وف
 قاسم تھ غلات صور لوا ترنج کز اصل وچ

 کپ ات طر بی ام نو سوز امی هرز ی رقم و
 مد یاری کت ےن پرو تر نم زدہ ےس قو دیر ارل ل ی ہک وو ول اسرار
 و ںیم با
 ٦  ۔ےگایپ ںی الار سات ےس لوریو اے ٹپ لار ےسیرد شا یہ او ناموا لخت

 ل وما باد دتا کس وما ںی ٹاکیا نک ٹا ام وم

 ا ات اےک ن اتکا نورم ورورد ہار وا تافل سوخاری ں یر ییا بت ےک را
 اک مددامتن یکی رم نایخرس و ادا لات یت تسب ںیہ درد یک
 اچ زر ورشا تورم رم یارک اوطلا۔ ی ورا اپا کوک کے سرد یک رابدربد میرا کیا لو

 1 3 ۱ ِ عردرمل شر اف رح درپ امار فکر یر

 رز ندا سم ںیم اع ےک ناروا ۔ ںےرداد امو ھ کے بہ رز ٹا جرم
 Go |_ باسل ہا
 دا تاریکی روک پان ما هرگاه توزع ںی کر ھر تہ یز رو

 : ۱ دل اب سند لوک لب تب رھپ

 1 )ضعف روتر بل نیم هرم تلاع کک یت نشتر



 لا زوم ٠ ناسا

 الر تر

 بل تک بک رہ قم ی تشرد جس سٹہ ےک ا یر ۹۲۰ ںی

 بوکس اطلس شیمی ےھت ےئ رم برش سن 1

 7 یب ات ںی رج اہ ا کاش نر مو دق نال ہما کس رس رس ہاٹ یبا ۸س یں ل٣مگ ۱

 مو یدک زی پے روک هه بو تست یسک بسا سس

 .یلامہما AA اےس آں السرب بحر ش تقی یتا ہٹ

 قم نیت نہ دم سن جب اصلا ترس 1

 ۱ در ر کیا كا راجل وردا دمو نر تز ےک ب ستر ن اداس یر م اےک ر الہام تزح

 هلن شر سا سرش تر هست ولا

 تم مارک ورم ےک ںیہن 2 سا کرب کس یس صخخ اس کک OI گیس روا یر سی

 قرار سرم

 سا مکتب که سان چرب ےک ےس ر ان اا ات قت سر کیس ښار

 ی لب لار سنا تستر ها سناتور

 توس تی ما وو 7

 اک و ےن ہا ہول وک تو اک اک



 4۹٦ نازک ین

 فیس آر :لف
 تعاشر لت ایا آب حامل ددام مم
 نت نر یدازآں ا تلات ر تس یاب 2
 .ۓ ےۓی',وآںل گز إومخض کا بہم روپ رک ا تس ی بش مال ست ار رن لزا کت رپ راما پل ن نی ا کب میان یک دن ا نرس چم لیا اتم تا ت تالا و قد تات 1 شیر تقريبا یہ يا کس تا ا ں رکو کا ا الار ار یمن ستم تی اد نر کو یر هک اد یب ںی تا سرر ین وت ٍ سرکار تب ک۰ تی مار از ےک یب نال اش لوم تیذح ١ درب ت کر ات اہ رہے بحال یھ
 م زینب ی از ہی فن پسی ان یش سکس اس سہ لے لیکر رد بی یک پک بسر کک LL و ا ایکس یل ٹو ا ۱ ری لرتلاعوت ۰ ناس لرز تامی ملا لس ر شن لا ناتنانثا
 ال بعید عاتب مس یکم اس ھچک ڈی رژ ی راست بارا را راس ۱ ی ےس یسک ارتد ماو یاس یه چپ بات بت بس لاس سکه
 3 اگر ید. کر ںی او یاب 2 لو نيست ا تنہا ال ریہ ۱ ۱ ی راوتلی بک تنم گزرا یی کز

۱ 
7 

4 
 ضرب ی کدو نکس ڑ+طلن

٦ 3 
 ا INS سوم تي. یک را و 7 نی نہ ار تا ذکر قم ککے اکی راگ لن یمن ینا ےک دو یم 1 ۱ ۱ ساب ر ئاننا تاب اک ا ںی ا یل ان وک بک اک تا تیزاب ل کسب ۷

 ا طب نم e اگ ۰ لوس لر یتا کس نا ااا کایہ ٹپ قو رار ےس روب ںی



 نسیم 444 ن السی هم مودم ۱

 E پے ےہ مسی

 2 7 روتر راس رپ مر زا سرکه و

1 

 ںیم مت اتا ےہ ر ہاوہار لاد تیار کیک ٹی ا دار ےس بس ال ےس ںلہک ۷سے را تورا |

 با تفت یر ناس سا ےک ہنگو بالا ٠ یک کوک اج جد ہوس ا

 ا لس تو المال ںیم ربی لو شکر
 by میلی کال ح ا داوا یر بارش سی یک سی بس

 لی رب ی ریس تن سونم ات شوم اک سی ےگ بسی تیز میز رک فا

e 1 

 < ا

 ؟ موکت اس یا پآ) هاشم 2

e .+ 
 ھی ررد ےب ےک رود یورو سس و رب 1

 یر
 بد ھ27 وار هر سر هو دیک ور روا ۷ 1

 7 ام مصر - ںی: ویک ےہا

 شیپ ین رم یکے سر هس

ANIAہ دس لا ااہ کے سر هوا تز کوا نوا یا ںی لر  

 بس دالف تیس ی تام ے ۱
 لاج رم لار رم تست

 الات رات ارگ ہراس کل ا تب ےس ں اوہ ؛ گن تسلط ےھت نام رد پال ترضخ

 شم سس لک تمدید ترار تک ےس ایک ت انک

 نتا رات پس یا شرکت حس اتزز یر | یی یا هرم پسر ارض و لاش یس ںیم گرو ان قم

 . تست کز کو ز يک J gr تر ر

 یاں یا کر کت الا بنت یت سا و مل شک نا: ںی ںیم کر اا کس ناب مت گیس ی ام تو

EIDبح ےس زط یا اے هتلی لر لک نم تانا و ناری کے سم اش پسار وتو هدر  

 * شاداب کی ددا وک تا تن تم رے کاک "۶ھ س 7 #9 7٤۲

 رس یا ام یکن از | شلیک ےک ا E تم سان ںوہ لک السات اتا هدر

 ےن ا و تہ ےک رے 7ر

UO jeje AN 

 تم ید کو یک نم یک پا یک ھو

Eمس  



 او ۳ ۱ هم ت7 ٠ نالے ںی

 نو لی تقی يک ٹکر کک سلا لاتمد ہلا لام کہہ ںیلاپ ل هرم

 توپا اووم کت الخد ہا کواس یت و = اف و
 ۔ار امر سس ارت عاق کرم مرا ر بسر

1 ۱ 

 | تاکہ روا ھر رر در یک تزس ا ےگ ویل کیک اگے ار سآت ںی ساز
 سل ےک

۱ ۱ : 

 | تریقع چر اخ سم رب ریزش زن ینا تر
 اب مرمر لو یریاصرزلارمآژم

 تسود ے ماکو تادان ےس نش بز شب ابحر ایدداک چاپ سوچ کک ں ایم

 ۳ یم الو یادت ارد اڑ ف مس بس اصرار یلم سا لوس تزحح حساس ےس نان

 ۱ ۱ ۔:ایارف ںیظافلانا

 : 1 تارا هاو ےک ےگ اد ہوے اےس لوا زور ادا ی س نادا یٹکلا لوس

 ۹ز انوزار دوم م ترحلا روا بپ
 - ۱ 4 و منم ارس کلر وا

 کے توم یک 2 تیل 2 نید ےک ںپادم ت او گا الوم

 رم ںنرغروا شرم ارس ںی نیہاب زاد ها کر ود سا عرش رگ سرا | رح

 دن ی اسلا

 ۔ + اہک اخت ےکر افر اوم ےک ابد سوق تر

 ك 5

 اس هک تفد غمت رول یک لا تشویش تر بقا سي تیر یر نو اللوم

 3 اھت وکی نز دق قفز اھتاھ کد وکی ٹپس لی
 ارم بیس. ی ما که

 تم گان ما چر ر ٹک حس
۳ ۳ ۰ ۰ 





 تارا سس سیم

 گواه کہ ںی خر فرما E رم یی و شقا وہ

 یک ںرجوم ارد اک ا بس . تر لوگ یھ کل و نر سنی و نم

 د رقت بارکد اهر ےس لوقا رعیت ی ذر ربی

 E رم ب اتم زار[ سم سیہ کن 24

NE?یوا قبس سرو وار بار نویس ید ار ند اب یدک ام  

 رہ ںارٹ قوز ا ریپ ںی ںر اصیل

 و ام اکا ںیم یاو بای اکنل) یہ یا

 باعزت یی

 سل ہر رے کار کپ ںیہ ںی کک سس دن ی وس کک ا ال ہوس



 ۲ج ۱ ۶ 7 ار سپ ۷

 تمام نر الو ترک ۰
 نب س نچ کرا ر میت سری م م ںیم یف فر ئاد سا ےس صح اص نس غم نالوا تروح ۱ ۱
 ےراچ ۔ 27 انا 27 !ارادہ ےوال ےس ٹیم بوت گر اود ےہ ہراب ےس راس ت بز و ہی ای 1
 هنر هزار اچ ےس لتس هنوز فاز ور کس س اردا ا مآ کب لی غل اسیعہلدا تولز گن گان ۳0 ککے یی و دا نکا را یاس کد اکی گا گاہ رک سا / کر رند کس یم ناتمددنم لین اس سا هلو تو ایدہ کیم آهک کپ آہ چرب اف با رر او لم اکی لاس عر ۷1[ ابهر س تر نے رم د اتم نار رات سس ےک یر اوس ےہ ینہ عرار تساند س تیس رب رک مجاز ابا ںادنی سم ےس را ےس نک رس حا ا

 ر سا ۷و لا لد اش ددا تا کت مولع اراد سیم اشک ولا نیک اھت ہرن کار ترنم بت کتی یر ید مدد ناز ال ےک سرا نو ا یش
 عمان کیا کما چقد لا ںیم یداد سوم لی تام لوک ا 7 مع لا ا سک اند یانو اپ سم رپ عم نیوز ےک ما تم و حا ینا ۱ ۱ هر وصی ر طو گردد سا ےہ پھ رب رام برود پر

 ےلع ها یداو اضف رپ سا گو هرم اسد ںیہ عسل ما ےس پس ی داو باک ب ڈا دب ین لام عفو و تار اف بیخ ید ا آے سس ٹاک اکی جا ید تکه سن اس
 ت ایادر ی امورو اور 71 7 مازال بکا کا ا اوہ شی یو او سا یک ام اس ام آکر وار رگ ےن ےنرکا ۱ ۱
 ۱ اب ۱ ار دف بل اف سرت هشدار ام قفم رز اڑ روم یب ها لت علا بب ررزا لا 1

 : کو و س ی ند یی دارفاد دم ا شب هارو. تیمش اما ہہ زم کیا یم جا ۱ تر دخت فوم کیآہ قو شب ی م درم عازم ترتر یابد لاد ےک پآ ۱

 عن یاب کت نرم امی دان نارتبا ما کا نژرف ناب س یب قع تیا ات ارتا ےس پآ۔ ےس ساو هر اا
 علف فرش یر را عالم رگ قو فر ما ےس بحاصرذ ھم اف ںی کا
 ےس موضع دمحم اوم اع رب یہ اکے از تار تارا قطض نت روا ےس مرد ۶ 1
 اکیدع#ردد رد ز نیک غانو فیبر تل لم قت ےن پاپ نبات ہا چپ کب حاص شر ترس سرد فرم کر سما عدم مر باپ ںیم ہرزہ عش ا

 * ۲ هم را ہک



 او طیب یاد راکت اک یر دام ےک تو اکش امر سار وا ۔ قع فرمت لئ یب ےس اتا تری

 | سپر قا رک گے رم دام یار قصے کد یی نم
 [ ومر یر سا ںی رکن یشن نو پلان رم پ آگ نر سر ےہ ایم یم رب کی سم رو
 ایر نبی سیف رک ام

 فردا اف ا ام پتا
 ۳۱ گز ۱ تر ماده اس

 تکرار تی شب شب سش
 کام لب

 اشیای ۱
 ۰ و

 ناک عارف لو طسز ےس گز اعورر تلا لم ےن صد از شی کفن وم

 سہ لا تر رو نر وشر ر سرا ےس تہ انک
 ورم ی ماا یر زر کر اہ حاس قفا زرع رز یی ےن وار وا هتک تی

 نو و اط صمد تست
 ازم اص کیی یک ات بحاس قحا ااو تر درز شورو سر و

طی یک ب ند یتا ار مکس آہ یا ےس نشو بحاص شب روح
 ا تز اس 

 ا عز ناب رم تر اف ںوی ےک ا تیام ی دم رک

 سس پف ی برگ کپ اب بد ! کلا رنز تقر سالاد سند

 | ای ا تز هرم شرکت اس دز یار سیف تر رد امر کی اص یک

 ا مالدا یر آسا تم تسسارد ےس بحاص شم ت رز

 ییہ اھ ےن ترض یکے ناپ ییا
 سد سم هد لارڈ لویقوکت سا شد یکن ا مکی لا اں وچ

 کش اس کد دم تاب ںیہن اج ۔ گرم بیست قطب کک ہیلع سم

 رک ارزسل یگ گنت لبا او حامد تتر کب روح, س یر ر زص یھب او رکن ایہ ےہ

یک کوب ایام کر ڈا اوم کلاس خر اٌشارصرع معلم. تایل اعز شش بپا ںیم مو
 5 اکمل وا ا

 1 تن رش ن یبا ددا ےس مالا هايي رک یس ود ےک بصاص تفس ت ہر کل ام

 اس قنا ترعب ےس سا جیت مرتب مدت کد ات بحاص لرش نرم تح

 PS e رس اعامب اد ۷ز یتا ضگ
 اس لوکل سکس شا صا ےس اگ کوم سفر تے نام ہر

 یک

 ا

 ےن



 نسب نم er ناب

 د یی ملا سما وب پف کا کر از اما ڈا
 ۱ روا سکه سر ہا ایداا ۳ امگا ناک سم رد یسکر راد کل د ےک پآی ال نم تب ررر ات ار

 برام يرد راش ع اعرگپب آرا ءانفنت ۷ت ساک کت رولا بر را ۔اھت۔ رم ان اجابت یڑک زنی

 ع ےٹارٹ ےل یا سام یورک ز f ی ارد ازدا اب دیتی تاس ےک ایر کر اون ےس فرش
 زوم رطح ت مالا رگ اب اد یاد یم گرابم بس کس پآ رشت کز اد سا
 ہیر ب ےک یر گ عام ترو ےس یافت سرد پآت قو سا لب کا یہ تبن هیات کر هاش
 , ضم یر ورم ین فا تیبا ےک ید موم نیل داس ےہ رد یلعا سم وم یو روا ےن سرد ٹرین ام

 سراغ ےک نا تسریع. ےس ی رزم ١ بکر ی رضا اک انسا یہ یچی م رر رط سم

 77ل شیر ترس جد ےس ےس لب نیو با وم ان کک ں تن ر ےہ یاب
 ها سردا . ےن دہن ام ںیم تسرع یکی ون اف تزحح ےسر انا سا بص اص یف تحت رس ایپ کچ کرام
 ںیمارکں د ھگر سش ن امر و مش وے تم رار کم تم ل تاب یسا۔ایدرکض ومر صف اکی هام یت تعطل
 _ ٹیبل زانی کلی سرد تاک لام ہرا ےس یراف یک رش یل هس رو عت شام کپ
 اما یر زیب ب ص اع عطس فر تسود تدارک ذهاب ایکٹ یبدع ةرودر اک کس ین ےس
 ےک مگ دخ سکس و ےس فط کک نور م پا سرک Af تب اکو قید سب رو ےک ارس نا 1
 ےک ہزاس اگ بکس شیره لیا یگ را ٹ رح هد ںیم ول سر دب سرت ما ےن بحاس تفت زعیم
 رفح ےس تطاس د یک لکه کم لکس نون س اڑ سس بحاص قت ت عح سم الا وک ترت دا رک بم ساس
 رنو اف یوم لاسدد تر یش زر ناف کس ےس ینہ کم لا مچ
 ے بح اہم رگ ات الرم تزوح اب" اہ ن اض کٹ ید هردو ےس حاس هاش ہزار پس الف تز
 ےل غل ایف لرعسو رطح ےب اصن م رف ا ںیم لاس ود ےس رولر دا کل صضاحد خس یک عارف

 | رو سیل گرند < ل دیر ا و رف نیا ےس اراب رک

 نشو اندر تشزگرم شوز رض يده
 ےک تق ر کک ای ذر اارکپ آہ داارباط ف کت ت ایر ردا یر یگ 7 ارت

 ےس خا انس یت ضفدرکپ آے ا ےس ترس یا ےن پی دا ۔ایگا ورم تیب یم ںولساس سرا
 میم تتح دا گن اف وع تاوخ تعلغزپ آر ضن زتو تمساح کلاس ہک اپ ںی م ات
 ۱ 1 رم داشرا ےس فرط یکہ تم الا

 فسزابا کس قطا تیہ اعنا یش لہ رکب ںیم کے الم اض الا لا دابر ب ںیم بلے یم
 بورس اک نتسیئو امن پار دا. رگ ما ےس ہک سا خو نح بلاط کر گا: ود



 ںوصوم er نا

 تر اھت ظ اک اسا کہی ددا سراب تایی ورا یک پ آر یہ کس تن ۱

 . دیدم تام نر سیم سما در و ارب تجسانم مو ےس یش

 ۱ ہد 7 مع ناسم ھا گن ل و الا بدر رکی ص اص یتفم ترور هه س افر تشر

 برج ا غم سا شنی ف رش کت راوود ںیم نوکر ازت یلاو ضر سم ی ولرو ات رخ
 تر ےک تین ال ںی وب اھم تی ےس تری کرام ےک لس ہیلع ا یکم رکا نت خام کب
 اپ بص اص ست ا الم تر« بحار ار یاهو ار چاد يص ارش ق الو تص بار قفم

 لش دراو ا افسر عم برگی رحم عن رزم ادا ےس صحن فرش سا رکن ار

 1 1 الا رایغا کف ےک رر تسہم ا ایگ ارق فلم اکر رگ رج غرودراے باا ار لم اج

 ی یم ویل ند یرامہہکے پہ قز ہی سیم یک گن درام اخه ر روا نوری پسزنمنزا ےک ایت نس

 دارا رو ںیہن یم ےک ر یو ککے سا کا سا ںی قاسم ےس اکر تیتح یف انس ملاک

 ا ےک ےن ہا یاں ید ضع ہد رگ تک هما تورو کی اہ را یو ہکے سا لاما

 ٠ حرص غل کا مدا ےل ےس ند هو ےہ ارے کت ین داروا یز اش کی لط انا

 ۱ سند عل ےک ا ابد ۶ اگ العڑب اردشیر اکت ار ندا با نداگل کا u تس نر 74

 ام را ےک ر ییا ےک پک یم کره مات ےہ ےس قت تر "رک کت اغفر
 ۱ اکیلا نب ید گام تسر لس اد ےت ند ند رکے کر کس نفل ے ڑی وقام اکر املاک

 م سیر اھ ارف ۔ںیہ ےس ارث ناب سن یکم امت تاک لالا نا ا قت خم اچ موم

 | ایک ید رکےن ایف سارا کسی ےک ا ےڑ سیم می ید ۔ ےک ےس رو تم هر ا ےک نیر ہک

 ۱ ود ںیرجنرواورک طب ا ےل افکت یلرش روا ےہ یر رد ران ابد ےس سجے یس 3 امام شون آرم

 ماس اند ساع نص ا اب یار وزاد پرو ط قوا مجرلا کن تاذ یب الت عا ۳ تیزر وا 7

 کے اس یک نب یمن سای اجر دا یورک ون انسان ید ےس یم یی برف ملکی بد

 لاک ا ےس تمیز ات نشے تاذ کت ربا رک نسوز ضد سا یاسر
 کت یر یس ےۓاجامکر یر اما 4 ل ارم القس اروا 3 ایطعرززص اے بہ ںی بو صنم ےس را فا هام

 تص امن کیا ںیہ بالقول ےس ام ب یی عاتا ا تیر ماعا ےہ اراک ت شہر الل انا یا

 ۳ لوا شا ردارب أ ےیہارکن انا ےس رو | ےس اتص خوراک لعن ےس سارا بسا

 E روسای ورقات
 اد 3 ی اسد زا مم ان ا ۔ ےہ و اےک وما گور هستی نرم

 پ 3 "۰



 میس ۹ نالس ےڑ ںی
 تنگ رس ار جرات گراد باد دا ترس بحاص ےہ ا اکیا. ںیہ ےن نم 2
 ۰ بکر تسارف کے تشسس1 یب مارک ایاوا تازه
 سور بل رر سدد کب باد 2 .د بار تساوی ترک | حر ۷گ رام سرد ےن کل ام تابا ےس سالا ترعحں یم ار پی اف عرش د رنک ور ےک ترا ور لا د ہار سد اکر نفاس ےک تی سرد جام AN نو ران دس مان ید ۔ ےہ اوز عرش سما زا اما کرک ماری ےک ےن نیو اس. ا ےس یر اح کک اج ےس او یڈنُٹی او تسان تامالو سس یا ءا تنا دوا لید ی ید دوا ےہ نم ابر یس سا یر اب یکراب ےل وی ےک تلاسر عام "ید لا حر کیا د یک و سکس ست رعد قلد ہد رو سایر تبرک اظن نیت فون یب اتد ےن را رس راو رو یخ تی ات اررصت کو دن ےس دت رت ل مکر حدا تادا نالا ناشر وانت گورک یلےک یا ءایلوا مگر نک کد سس لب امت ےک نو ن اات روو نر دار ۷

/ 

 کرن سما ترول ارم سنگ نما ےس پار اک اگ 2۳9 28 کروا ل
 یسک رپ سرد .ا جام ےس ےن کش بزن ناو ارت یفسا بم سیب کے نہ لم نا مو رز هاو کر رام ناو روا تار او رد را - قس ق شا یک ونفت تیبخحت یت یو ها یر از سرد اب رر ۳ رک آج سیل اس سر ےررا ام غرد ور رخ سرو رک تھ تزحرحم ۰
 مر لوح سن رگ ین رر تر وم ی وا اند هرس تداعم کت ورغم وما ےس وم بیس ٹو ا کت ربط صور ایر تست ق اا ارش قربون تر گرا ب تن ذرات مرد یا رسد م۳ تستر تاب ںیہ ناد د ںیینارداہ دی نین اسکارف ٹاپ یر زس اردا ت یکی یر سم تاب: ات زر ےل ےس سر ساز لوق یا داد لوک یم گن سر سود یک د ددا ااش اونا
۱ 
 5 ے رونا کرس ا انا :

 نا سير تی ےک بس ری نر تامل کما امہ تا ی ےگ فر مارتا کک نل رد نی نر شام ای کگی اس سووا سی سما کک لاس سیل اڑا ایر ۱
 2 7 7: ےس OE مد 5 7 ےک 7 نیز ید کت فو هرم کو کر کت قد ہک مے ٹن ار ےک ےن ارد دن کر بیک شز تاج دم فام اا

 شرر نس ےس ر ےس نارق رکاب ۳ ےہ الا ےک نال در تماس نو نور چتر ١ ن ی کا ہا دی مکی اص ڈال فیس تمام کلنز ی اپا اگے ل ںیہن برنز یھب فرش کیا کش پس 1



 ۲ همون ثا ا نال سور یب

 علاقه دن ےس ی ات ید اپر یرارف هایم ےس سا ہد اخ ایی زذ سره لام یب
 ق هنیو نب ز ناسور مطا کت امرطوم ٹک ا ید اذ پآں یم ںی رنو سرد ۔ یسک امر اس نوک کل
 2م وری اک ڈالا تاب ہی ید ارق ید اعر سيما الط ںیم تو یہ 7 ارم تم امت

 سا قم. اب ناب سلاف ںی ےس ںیہ تا سر گم انا اک ساب سا ںامہ یک تیزر دا ےہ ۱ مج بو ۰ میپ زد ۱ 4 ۱

 دس اف کیا کپ آں اب ےن وہ بتر تا ا تل لوک بک اش رکا ان لز اراک وج ام فیل

 تو ےن ے تاج رکات ےس سج اض رفت رام تتر یک ناروا
 یک الخ سا برق کیم وک س ستہ رکن صحاص لب ےس اکل یم ا غرافو کاش ودا ھت پا

 زار سیب ےس دالدا رار ددا عام ںاہد فا رس ےس ںوتت وا نایچرآب صاف ترحل اھت قح
 ۲ تماس دا کیا ام نشا روات ہرن حامد ام دوا سراج ایج تاو ےک او ےک پا
 یر سیب f ےن ےس چ را ءاش ام ےس ںیم نا ۔ ےک ورس اکل د دار وکیل و 1 پا کین لک
 لے ہرا اڑب کا ھا الوا کن ہا تک ید عر شی ادا کریک رتی اپا
 تربت هد اهر ترنم سے پسر وايت هتسیک اہل اد ےس ترزعحرل پس + و کس ترا
 له ار سوینجرمتسربخ ۔ےگ قارس ےرہإ شر اك:اشرا سا کس لعروس مرار رمح طاس

E ۱۱ یی پے ہود باولو وول يہ "ود بح ۔ ےس ی 7 بی تار کتی و  
 را

 کی کیچ نیا یس انزھک ٹاک کپ لثب تب 7 عر اود زادوا سزای ژ مورچرم - ےس هد ن او 4 ترک ٢

 ۲ ی شیر لپ تنس ۔ ےہ قلاع از بیش ےک ورسوو رج ےہ ارگ ص اح تبصرہ و یش اصلاو لرع

 . آج تیم. ےہ کر وزعان ناوم بل نیلا ےسرک ہں امجد ا ےےرک رکی م بے تر
 ےل ےک لقمه پا ےہ گر فساد اس کک پک مزد 1 f oe ری ا هج 5 7 ۹ ۲
 77 تنص ارن ےساد لم سیگار مد بل نیم کاک ار رد رم ره ۰ ی ا ںی لو مک 2 ارش کت قل برا ان کر تار دهن گی دیه ی

 ھ75 E ۱ ۱ : + لول رد ورب ےس تردامس ۱
 فسا

 1 را رمح: یکم یر ا تار کت ازم کر نا فاکس تنرعلا بیل
 0 هو ۰ 7ھ ھی ۰

 ۱ ۳ تقد سجل پدر اہک سل ؟ افرا پس تصرف تسر تتحعز ہک تک
 ۲ و شتر وزرا ل ےل ےک دن ںیم سا یا فر ہرن یک یہا فرصت رار رک

E ۰-۰2 1 ۱ 
 نگو و

 ۰ 4 ۳ اب لیقلاءادرم ںوا ںیمآو رم نس به ۸وکٹ رطح قبر وت میس تط ارح یک حا فم
 ہر 5 2 و ۳و aa ۳ ۰ : ۲ ê ۱ 1 ¢ اس ر 7" 00 2 ٦

 رتبه تبر یک کارو ہپ یاں شاپ کس پرنیان لعنت



 2 سس : ناب

 ام فتح اتص امامت نر لک چرب اڑوھپ ہہ اگ اند اڈکک نا یاد یراسرکک زن
 مرہ او یولړ لسا تر ۳ ڑی انا

 کرام مم امی اوج کب جوا ظ الر کک سم قله راہب اپ تردا یا تب گڈ وتلی کے سر و لا
 فوت دورہ ںیم جز ےہ یہ رش لاد در نيز تا ںی کک ےہ تم سن تیک
 ها ض ام ی کان کل صام تشدخ نس ںورسدد ترا رول ی ران سیم نانا بجا انکے
 کل صلرمخق اےس تر ملا برا ۔ںہ یدک( و شلاق مس تو یا تون ےس
 اتا سپاس بسر کلفت اسد ںی سد ید اورہ زندہ رو نکا

 رد آه کس تلف ےک یز یز ےہ یراع یھب کړ نرخ سد شرور پز یاس یز سردار
 تفکر د گل پا ابر یداچ ساب لاس هاب سرب مل نسب ترک کن خر
 ےس ر مک خالی شی لس دقو گلو تسکین سیم شش داب:
 ی امرف سارا لی کی کے ل کیا یم سد یکن یو ۔ں ےن دامرف انی باس اہ کاک الا ںیم شوک

 رہاظ تبسم اپ روا ےہ یر اج کر کسا لان مي يا مار دا پس دایر لا سد
 کرابم رح ےک تعبیر یکن یب تم اسرار کت شرک رس یب اپ رک لکی ےہ ازم عم
 ےہ افا عسلی اہم کب افر کب ںی کن ارد فرم پس راکش ید دا تص اع یب ددا تڈ
 تير وبال ۔یتم تواب ارپ لوب نمک پر رک یب شو دلار ربع ےہ رازی ت خا

Weتا بار الخ اکفک ور ا تم ےک هد بارہ تازه دم ان بعدا گی کر ید اج بس  
 سیریز اک سا سرب سیاسی کی ٹاک کراس کنار اس ےس عامر که ےہ ہرن ب اروا اد سین نا 0

 خم نخ »سر تعلیم نار کک دو
 درام لا دارت اس هر اش نما اکا نال ےس ںوہم سرب بیت هک
 دن کہ کی عر سد سراب صفا مانتا ما مار سگ ساک ۱
 صعود راد ےن رک شہ یس یوکے برہم ۷ت اھ ےہ نام عکس کذب تیکه
 شر سپ بآ یا بح ام قف ت رن وا .ظساب ایک ورت کل کروا تا انب شو هما سٹیل وڈ
 ںی رکا رم ری لس رب ول کی زہر لنا ےسرکو ےک تا برنا کف
 اس ام ٠۷کر اورپ حل ساری حد تا ےس شرب برپا
 د اشراف رارما تین تازعح ا بیل سا۔ےئام ی لو دا ںریگى در ےس طر مل تن 24

 راد ایم که ن تا ڈار شاپ نویسم اس ےس ںیم مم کے نہا پاک
 بدرا ہر یراس یم ارل کپ کک سیر ایک دشمن ات ری داوکفک نایم انلام کرک ٹاس لر

1 

1 



 0 یک یکم ۳ ۱ مک ۱ ۱ ناس کل -- ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳ طر مر

 و رم کارن یی اس دز ونورا ےس تحاص فتو ہہ تان ترزص ڑکآڈ
 )دن شرت شرگر را« تووضح نر« اسارت صد گن رسا کد
 | نزن ارض یک یکم وا لب نکے و اگیا یار بیع سا ہن ترا بسر ما لات ےک نکس
 اح کرہ کن تل ضح شل رد جن ید فیل کر یر یم یش کا کا الف لالا ےس ولد
 رک دراز تر کب ےن یس تی ۔ ےہ ابو د دک قریش ان ہک لو یک فو ضیلرکے تبار

 رن ں تیمش یوو نرم روش برا ںیم یل, عا ناطم کن اہ کس هرازتیصاس هد ایدہ کرلمر

 3 ۱ : ۱ میس برپا 7 <

 وکیل اش بکس اپ گلابی د ج عرش تی یب نر ڈو تعا وت ا
 و اراک کے تر اڑ کل ڈاپ اپطا دوا او قال شرخ اکہ لیک ےک ہو سرش لذ اپ ےن اہ ییز ی سکوککپ ار
 1 شو اہ ما ساب هد لس اصا یورو 3 رس ناپ ل باش ی یژوفکر لب ۳ روش یم 7 انروا

 | سبک نوم ےتایرڈ ےس پ آان جہ پ آی ب کم ےک سجد ا اکیس تڈ اب ناب کپ آہ ناز
 بانک یم ت لام یکے نب شب بوک اپ "گن رند ےس ےس مات یم جر الد کاری یگ ت س

 و7 ہا مکی وکی جٹ ارج کرک وہ یکن اکا لب او ورم کر ےن او سود روا

 انس سو سری پر نمود کالم باره بسر کر اج فک نکن را سما با
 اپ ع رکی ا رک کروا ید دست گال. اگے ا ارب القا یم نات اعف نر لفات هستم
 / او هک حس نا تک زا امت ےک تاحقاورلود نایک کارکرد اورگ شوپ یس هک درک ام اک

 ر

۱ 
0 

۳ 

 ۱ سه رک ار طضااف پر اما تروا هد تب زن کیا تسل از ی لک ب نان اد یر ص
 / روا شر ارگ شناب کک بجنے س بسر روا ا تسر کر ہر تسوو زار 221 7ر ےن مت رم ل نیکی کی

 رو اا یاس و ںی نند کی ںی زار ساواک راس یی ها
 / ۳ ناطے سار یکن شورا یس ی تھ کیا یگد رس سا ندا نقل امرت ا ن رکات اا عکس
 رر ا بینا ےس فیل ئی رہا یا یہ نارڈککی تماما رد ی ما, ےس یف تام ا
 یخ 1 لاس ی رخ قرص ید اف در ترک یف را “کا آرت سرد « لب و اک نیل تالر مغ پا
 اف عن وورک ت مح ںیم نارو د ےک سار وا اپ راز کت سہہ یلایرڈ مکس ترار ا ترص ہر اردو
 رام ات نا ارد آی کس ایڈ ضر ںی ما یر دا یک نر یب فی کن ابد ےک ایر اک
 ۱ ےک اس کعب عمرو ۱ صوت تری امان م لا یکی م د تن رک ام ےک نار وک

 ز ایں ادا هک فر تاک تیره بش ےک ے ارل نا یوم یہ ےک ٹر!
 و ہنر کیا مضر کرک لاب پحاس ناشر ایم چپ شس یوسف



 نسیم ۱ < ناس ےہ

 دوا ۔ےتک ےس رد او درب گولے ہہ ں ڈرو وو روا فرح ےک کام اسکات ا ۷ں یرش از. تہ نادان
 ۱ فام کپ آں ٹوک سود اي کد پلمپ گرفتم یو (نشابم 7۷

 را تله تر تاپ کیک ویل ۔یخت یم ہر کنز لقمہ تک ے ہم تراکت بید بی یل هل ےس ار خر اتم کس رز ہلا ق غارت پا رکان کر خا تنوع م کپ وت افزا نمل ںی یس تام اہک نرد ےک دد زکر مان رووا کپ تو چرت رپ ک
 فثللا نر ف ادت اک آر وارو رص ال وز ترام قر هو هک هد ےہ آر تد اطا کس | ترا

 سکس تس لا بروا ہد ںیہن عج تشل یری دا نان آہ حام ا کیا “سہ قبل ات یاد کک کک خاس هکر هات رز رسا کش وکار دف کیا تک تس اہ اک اب سا اجا ٹی جل ںی تک یھب ادر سہ صا ںی ں زاب ضل کش با ںی ۔ ئی برا
 سا تررارح یک به یوکے کپ ےس ا ماعم ں وا ںی ی ت زم قعر رک ںیم یب لی

 ےک فکر لعنت زا ہک فت شف رمح کہ بس رپ ل مارد تاب ..ںیہ ےہر اڈڈاغا۷تاقادؤک 7 تردد پا ا سور ب حا ۔ ےسدا کن ا کت اقرار سمت يا سلف عم دیار ار مع یکی کرم تک یب گل دا کس ساکت از تر یل ا گو جت ی احا ۴ت داعی تا ےہ را گکب لقر مارتے ب
 که ٹ ورب رک اب کس ی زا ںیم ندر پیکر داد نو لا یم جب روم ا هند امير سا ی زا

 ور لاو اکی اوا گود یاس ۔ایگہادوص یاش رعت کی رص کز کی ہا نام کر يا آن تل ناسا ان دس کا: ںیہ بسه لر اچ سیم ۔ 2 ارگ اعد گل در نب یر پاس تزعلا پروا ۔ تار ارم تام هتک رک هما ہک یاب کرک یت رخ کند تم ره تارا. ر اکر ترک نی کتاخ ادا اک ات هک توش تیم ما. لی
 کک ۔ ت سر ام ف اد تین وار از ہت کار ےک ازم کیا نچ دف کف شا ماچ نال نر تبا
 امت اسم ترم ریال موافق چی تپل سفر نا ١
 ےک کپ باس یی اباد اوہ کت سلور اک از سر هم ترا بردار دنا ےک تخم یب کیا گو 7 یر گیر ہرن ناب سیب سا. تاب یکے ران کک ددان الف یکے ارکان یب ےک یبا
 - رم بی ارگ ی لوس بس اک کر ےہ نے ما ضو) رو هل حس تاکی نر اره او لم ےس پسری - یاد ایف طنز کس بس درد ید
 نی یر یس ںی با ندا قو بین ت راہ ضرر فرا لون تو 2 رح ۱

۱ 
 نت ۹ OE اے ا یک



 تولو راد دور کما سا بیح ات کیو هر یر انکا ا نالوم ترضحہ او یہاسبا -یدارف

 f تالا بررشاشم ت اعتاد کک اہم یا ددا سا یکم شی یل کما کم واعلاراذ یم ۱

 ٹکر کس ولت رز متمرکز رک مالک اش ا رومان نیب ےہ اتو ر ےس جد کیم
 امت نان صاخ کت میر کت لا بر نا آتی قوم س اوج عاوا کرام ہد ۔ایگاد کرد اب بب

 | ےس ںی نتا د ایلوا ےک امد تی بح ام یتفم تری( مولا ےک ےک سارا ید نمد کاپ

 دل فدا ےہ س ا نیا وک ادای ایا تفسیر ےس بس

 ر ےس بایذ کو مند دد اکڑ | نم بو یم یر وڈ با ترص تا لر اما ۱

 ۱ تداوم عت - من ںیہ رخ رمن کے رخ کر ید دال سم چرب لش

 ترنم سالجا الاسا فش روم ام یم ترار بد حا ار ٹن کت ضحب باطری یو

 1 ۰ے اراب ےس قا لا غل اس بکر تارود کراس تابع ینہا نسترن انچ یک ۱

 لار ضد درد نر رپ. نفرت تارا بار م ایک ناھن اس نیم
 ر فر ریه نام ےل سیم ترک ادیب رم شابا ماتر ساس ہر ترازو نشا

 کن < نایب ھات نات طی ترو نی اف یر ناسا
 ر اےک تماشا الف ادامه قم قبل رم تیام نگه نفیکںولاو رک ےس ڈس
 0 EF ےہ روپ ںیہ ےک کسان ں رہ یکوکپ آے اےس

 تردد فک فک ںی اپ تیا اگر تراس ی رم کیا ضع انک ن ارم اتم ےک تزمح
 1 اپ الو روصتا ارگ ورتودو روگ نا تطل ان عرزتلا شل اکر نوچ یاس س ےراب ے

 ا درو جمل کار ہل ساتار ور ون ا ترص ل دد بہ ےک ها ےس فر تاک رج

E e ̀
 | یا اینم یر یب شک فرش روا ےتسوہ بز ان لا کس لخت صح 

 | تو تلا ہال نا ترضح ےہ اح ںیم سلم زایی لک دو یر تحرج
 ر کوا نا« زی کام ںیم تلاع کات ںیم ساجن هود تی یراطر اق اح

 ار سر بن اوتادی ےک نیا لاک
 ر ات هک اھت تصوف در تب رکی برکات لام وک ن کت اد ینا سس گن

 اہک < بای ارت تا تو پماد تزقخرکے نے رش



 سا یر

 چت ےس

 ہنس cw ۱ ناسا

 روا تر هم رص اار یر کا کد تلات اشراےےک پب 77 ترم و یک 7

 سرب سو زرین الکی ری راکت ساوه لی شا ریز ات تر ترا
 سجاد ساتسا گم سم کتری پس ٹک اب ےک روزت تیک اد دا
 ترول اس ےک یب اتسزوت یک وش سان ترا نکس ار یم اش ثب متر ےک ۱ ۱

 9 اسوا ےک فسا ہنس اٹہاطو فطر وا ےن امری رد ےک ٹسرض یسحابع رداد سفال 27 ۱

 سیل ریزان ترسیم سیل سا ےس اف تص او ترص کت سا نو شام
 زط رم سیستم ان ےک نش انف را ارازک س لاح ی اراب اتر یب ےک اسد ۱

 ا ا
 اب بس نس نس ان کم قلو وما ےک پآ سات! اکا ذی با یک دا دگر پاس یر زج ١

 ا۶۶ آے نیا ےن ہتسرضحوکن ج ےہ ید تس وز بل بس صفا ےن رگ ےہ
 دیم اک ارور سے ا ۔قیطام اب یک ساس م اھت یمن ا هیچ ند عد تس نادر یک لرکرفس

 تسلیم لوک رياست فض تراک ارزان یہ ےہ ایکو زم س:
 تین سکسی لسی دوام رک لا ما گر سم ےس ںوس کن یک شد یا

 نا درک ,ANF اد ٹسج“*روا ساپ الب کد و اا نس ںیم نا رس 7 لازمر

 اپ د لب دب کیک الا تیک ارب ےس نا ۰ ها ناحا از نکس تسارگا اکر اپتیکن رب

 ۱ ۔ ےس ڑباممزلاو “ہہربدرٹنا دب ورین“ ےس رر بسا اف ل طا تیار ت اراضی روا ۔ هم

 یک ںیہ ناش ےس ند فلج اسکا شرم ےس ںیم ںوتیعید آه سا بل هما ا اسد هک تسع

 2 دا یری کہ کن اتلس ندیم نزد تیس ا قید هد روا یس وور ہد سراینع | ےک یر لس نا |

 شان یا شد اس ےک اشد ٭ امن ےس یب نیو نرم قلع اک تر يک اک اب اپ ہ / سا پا کی لار. |

 مس او ا کس لا ۔ یس یں وفہ ںوسم حس سآت لاح یر وا ۔امخ ناطے تسر عا ےس ۱

 میرم هو محسن انا ںیہ ےک ارن تساعد نم 4
ر تسر ایی تیس ل رگ یہ ے یبا ٹل ےک نی ور ےہ لب نا ٘

 اگر رواء سی رکا میم رو ت

بن هود یوکے نہ با ے قرار یا ناف بم بس کی رنز ۱ ۱
 لت نر ساید سا 

 ۔ےاجدمب رانا انس و ۲# لا تا ید گرد وا سی ؛ شب ےس |

 ی رد لب یلدا یاب امت که سد یب داب ی یر فس یر ا ارم ا
 تاک ا لد هتک ام ےن زت ل ےک A گر زیحاص ںولوو - سیر فرو تن ۱

 ۔ رغم اک اہچ لپ ترکہ ید و نف فتح )کام بج اچ اناج یسک سوت دا. ےہ یی ق

۱ 
 ۳۹ ا ھا رس ا اے ا



 ھو Woe رم
 و 0 رب و یہ رادا اک تان فنم ےک یا سیب روا ۱ اک ب نک ا سس کھا تنی تم سما یک اد یس ںی ا س ٠ کر ابن ہہ باچا “ںی نرخ ںیزادا ےب ترص بیو ۔ ںی ساق

 7 7 ر ےل ےک ےن ہراس ںی ادب دنا ےک یڑٹوگیکن داد ٹر بدر دا

 در ترظ ےک نقی باقر اظ یگ قیس ےہ رازکںیم کر کد ایان یف کس الا برنا یت داود یر تا افلا ب ےس تسزحرک۔ سس د اک ل اع تایید افلا “ار وا یھب روا ےل اخ رم ےک اک س یری چو اس ےک ارگ ما رام ال بیرتک بم اس ہد ازرع امد ےن ترزحر ےک نام مچ ےک نیر اع هداج دوا
 ۳ زا غ وچ اک ور يک وک ےس افلام ما ہنس تیر هم« طاق سد نیکو تلاع کد اق ےہ سد ےس اس کک ماتور ےن وچ ۔ل وم بیعت ی 1 تالے ساپا ارج سر لث وج رخ تنال کپ ارکڑور نی ٹرک تر رام | رس عام
 8 بح امر یر پانچ ل ايم مرک ےس ہد ا ےڑاس تارڑ درب هم نج تاند کب ا: تالو

 ر یوا کوی یں ےس لزرافلخ ںیم نا ےک پا بص اسوہ ہد لیمو اد نک ےک
 سیف تام نر ےس ےک شہ زیار ہنس پا ییا ںیہ کی اہ ےس فیت رکا تر ےہ
 انک تم افراد اشنا روا ےہ ی داو ےس تب ددا نور یررپ ساعت طاب ن د رے ایز فلا

 ۱ ۰ نیر لس او ےک اتع سست گیس یر اھ ید کس
 ءان یھ شا روگ پر

1 
۳ 

 1 ۳ داری ك لا اندی تن سم E مو کمد هم
۱ 2۱ 

 رو
 سو نار راگ ۰

 ۱ نو سام ساب شل اور تمہ تقر ر نیر نشیں

 گداز نا باک ٠ مس رد و کو
 رن بسر تیمش هربا تسرب یی ین رم کر فک :

 ۱ ۱ [طسازگب تراثبل ۓرورز:

 رو چه رس ےہ مج



 ۲ اس او و ۱
 ھ۵۸ | ۱ ۲ ۰
7 

EEE 
gS | ره 

UO jeje AN 



 cy تا و ناو

Jتے  

 ر موج

 r ںر ر لک

 گز 3 یس تم را ےک 5 ۱
 ی ے

 ٢ هد ل یک و oc نر هر 2 رپ ۳

 ۴ نر می نر نر اپ تایر 2 5ک بش ۱
 ئی

aکو ی و نو رب  
6 1 

 س 2 ر ےد ت ر ۳ ۳ 1
 رو ےس ج ص 6 ۶۰ یک

 5 Vad ےس تہ ےک هو بر ےس



 راڈآم کاندوم ۵ ۱ نرم ےب سہ 1

 یو

 مر ۱ ۱ 1
 وارا وا

۱ 

 تیر و| تب جام هر سری رمو پک یی تیک نایاب گرگ ارد 1
 دانا هرز شب ںیم موالد ود ایڈ ےہ رم رگ تیپ ےس کار ںیہ ساد تسد کی / سش دار ظ روا ی ی:

 انی تیپ یدک یک وچ تلاع یر رکن لاش ےب تر را ید
 ۔ےگآ مقدس ےس نادم ٹر ےس نادم تم

 نر نواب هد لر کت ES اردا لزیگرساروا اس ےہ نم ندب
 یراد اک ںی یس ر اک رل ارور وا عر ورکس ودر. اپ کتک کک می سس زن

 ےل پناه لکه سل یورو ی گیر آيا ےسس یر اکد زا

 رم اد یب ےہامز سی لورا ک ںیم سفاک ساس کپ را لا لاو ںیم لیدر یاب نکات

 رک سساپ یاب اتم ها دریا ما تورم ےہ وا نب یمتساس یکے سا

 اجے ترا ےک ٹر اون ساس رکا اب ی کدام لرد کسایی دا کتاب ی

 : ۔ سي تسهیل جنون یلدا را لی تاک |

 ںی ےک وہ نج ا ایک روع ےئالے اوم کں ب تم ہدایڈاننارکدص اتم ےس ساددا سرو کالای ن رت
 ساب بسا گز باک ال نص ےن لون ار ن اکم ےک ی یددی رم از ںیہ هم نم کر سر رک کل و

 فول ار تیر ۔ںیہ لک آر نع ےن از ینا بیگ دیه لی لاس بجا بکر سین مته ںیرو ا

 تالا تي ا ام قوم تیم ir مرک تس ارگ ا انا تام اکے سس تسودراوزار بل + ٹپ

Eان بي ےس ےس ار یو با ارد ےک لیک  
rrدا شام یار جر یساپس لیکن اوره از ای سعد ناشی تیک ۲ ۱ مگ  
EES ۱روا شک رک دھڑ لیس 2 سرزد شم نام اض دم  

 ۰ '۔ںںارتلد هراز پا مس 24 |

e 
 تا E NI ےن ا مچ



 نام ے 2 سہ

 1 رام ابا ےس ہک کام ےس بق آف مارا ےس واس کان نا دع یکی دی یکں تست سازد روا سس لا دک مار یز بیا اک کو تصفر یکس حی نب نمو الو نم اک تسالد نجد گنگ داد نیس یدک سا بس اپ ںیی عم ےس رله گرم علوم ترزهح

 رمز روا یکی و تساوت سایہ ناطے سرا مک جک بت نفس یھی ےک تند الو کم راک ار 2 تر اگل اه کی خس کل وا تخ ےک مالسا یی اوہ اتم ساد دریک نا

Aتم مو  
 اپل او هد ںیم ںو تم کلاس سیل تار قشم 7 1 ۳۲ گی سا الشد سکه عیسی : ابیات ےڑ ےس بس معما تارک کا نب اد کل نسب یش قام انھپ اک رمی ادا لک زا و اڑ اش خش آرت رکا یم رم نم ےن ارتش کش مس ۷ ۰ لات ےس اک ك اسود الاد یک با یزامڑیساددا ےگ آن اتسددنم اس ےکرلاونسا رمی کن ہہ î تاب م فا 7 .دا لاچ» عام ںارہ « تب لا ۱ 5 2
 ات بش ی م کی رو ست ید کذب ماگ ار ی اردا می امہ
 نا ھم زد تکا مت بت مر ت امس الو اعلا سود ید ےس لام سرم ہدالع گرید نم ارگ درا تیا رپ زا ت ار اہم کن الد تست سما ےک نا تن

 ت رپ نا یے کی داف الم ےک رر رد ات ایج ںیم مکن ا نفل ضام و لم یکی ادیب ییا ا کلا ےک ان الو تن یب ےس نیشن یکم کی نب لی یر سود »کسا اان رکا تم مدر دالدا یک ا کام ٹا حی اما د بزم یارو ام ےس تاو کارا ےس ان اوم تیز کی کے لیا ےس ںیم عا ںیہ یکن اب نا یک ام ونعم 4 1 طبس ناب اء اکی داآ” ےن ید اب ع انا هداب سنی 11 م لمس رالفکےڑٹ ےب ٠ے وسا نیک ۳.۹
 4 لس لو دز ون روبی پیس ان زوم تحد اب ےک ی رکنی بو تا لا کاتر طب کاری اکس ا ر تل

 f ریو موم تیغ یک پک ین یک اد ےکا لوم تو مم نی کم
 ۱۳ ری ملاط نوت لای



3 
45 ۱ 

 نام ےس ا ۳ ۳ ۱ لا
 وار مداری( رم

|۱9 
  HLAا ںی راک یک ےل یگ تن

 ها زا يا اف هکر ییلس اپ اطا سوار رو ان ١ ترم نیر ت ےل رش ئے نا ددا ےک کے رکی اے ےن یو رس ےک ےن ا کای ایکس قوت کن وہ نکا ام تی رح
 تھا ارم ترا تا عمر تلف تار گشود ود یاس یا لا ۔ ےل رکو ا ایک موردا نیک لسی اکی 3 1

١ 
 گن کنان ادا ےئوہ نکس لاد انار زحل ںی ترام یس نو نم تیز اےک کام بج اگ و یا
 کسب الرم تزعع بحر یتا و راس ق یک تو نی گی در سیہ رک 77 ۳
 رد اما نما گرا داعم اکو وادا ی ارش نر دا یز کہ ور کر ےرلاو | مت یوو 4
 کس ربا تک وک کا روا ےک ہت -

 ۔ےک ےن ٹپ دارا ےک دز اےک نا درہ دا اوہ قہ دارن ےس سا من لو ترم ںینخم یھ ہد ےس جما
 4 و لس ام دارا ا نمار |جرطسا گی ےک وا روا ار و در انھی دور ویل یل ےک نا: 7ت

 دنيا ےگ ےن اي بیاد لیپ دا او نو یھب کی اکا اب الوم ترک اد یس | قوش 6 تایر .
 تل زی روا کل ام ا یداد» :تابلکے ہل عشندا بلا را ا: یرس تاج: تاب احبآ 9

 ٠ک یم عر طط سا یک امر یارک وسودرکیکے ا
 ۳ 4ک ۳ یک یر مس یی را

 سل نو سار ین وا رف یکی ر اشوک الوم تیپ نجیب نور طبس ںافیدحاولایع ۱
 “لالا سم ف1 28 هراز تس ےس چو یک ضد تافل 717 مہم شرب سا 0 بار اد تیرو یف لود ساخت اک کرد شک روخ بحاص نالا ےس و مپ ہد سر ڈک ا ا ا اش ےس چہرہ یو نشیب خښ ناسا لری س بس کر تب ا ڑ آ۷ ےن لار یاو ب ٠

 ۱ 2 یب سس ویٹ یک نرو اثرا ۱
 2 ا ری ےس کج السا ےن وڈ اروا رجب س هایش نوو لی کی وبس زم ترور کم اا ۱
 ۶ ےک ر 7 کلید رد نوش سس از طی ولو نضے یر عاش بہر ید دا یف لک کک دوا مدا تی ی له
 درک امار تیانکهلض-س ناسا اتو
 یا ے ما گیر لخت کا تایر ۲ ایا
 ےک راز الف ها یک( الوم رمح سس ییہ اد ید اما ہن ار درک راس ۱
| ۱ 
۱ 
٦ 

 ستار سل یا الوم ترم مالا

 کر ورم کلیکی ن

N EEE ENES 



 از اپ ۷۳ ^ ا : یاس سس

 ط رو صدام یوم اتیلن ق کما تو لپ پھر ےس
 تے مو DILA ات تو تری یو ڈن سا سالہ ترصد قم ورم ۳۳ 9 شو
 السد کیلا ترینر« ہکے ست هد هتل اس نی او اباد یر ات لر وتلا بم تب سم
 جا ےس تراطاز تل 9 تم نس کیتی ولی درا عی لار را
 23 ۱ ۔ا ان ہرکار یب سید سان کیت کیت ناشی ل و ےس ن ا
 مور اب کری نال ترت کول درک تن بد يا تقوا تال الو تح رشتہ 7 7

 کا یکی ناک داذآ ےن یدکی یل ناک زس یکتا 2 7
 )نو ته ںی وہں تگ د کک اکے اتو ایا ل یم ۷ ںی نم کاش نا یر اک ا
 7 ایا ےک تار ےس کل و یدلاد ترم ےن ہڑئاسا ےرری یم س هد نما نوت مرگ اہ لاح سی اکا ص ںوہ ںیہ لگ
 : ۱ انک کر وا تن شم مو ايد ےس رک ما یو کو مان ر ارن دام نل ےہ يا نی و ا کاک وک ی

 ےس سم اگر سوم سا نی ےس یکں اهدا رک
00 

 او نا ےس ورم بحال نا ko اٹںی اشیا 7

 ۰ یم سا یکن ایک بر حرطس ادب بردا ےک لکا درکار کک نام جو

 4 زا بت عترت ساید یا اروا ےس تر تح مروا کل حلیہ ا ےس ندداچود ہد بج نیلے کمک
 ید دت ناک یکن ا بید ںیم ارکھ کر شیره ن ںیہ کک رر دا اید ھم عرط حرعم تنفو کرد ےس لون ادت یہ :

 ۱ وت مه و ۱ ها
 E ےس ساری انا ںی بال یو بسم ہنر مے نایب و *

 اد بم ںیہن نس "نرده ںینئاھکے س ںی « لوک پ آم الا او” ہک یم ےن ںوٹا تقوی رد ںی یت ںی
 1 نازک ادخ نامی ءازآ) تام کہنا ای یر هاب سا بانک الا

 دام ان شور زير لس کی نصر ترور : لاٹیسرسا داد آی بسر بہنا اس ٹر ں اہ یسا
 1 ورم تیب سم وتر بام کت سابو مکر دا ایک یت لام ۷ت ان یوسف رس ودروار شر نا یا اما ےس ا الوم تیم ما
 0 ودا اقا ےب یار یاش نبل ںیہ ےنترک ن ےس اذا ےئ یم ات لام دهد سا یا انالومتزحدوف کار یگ ےس مس

 ۱ رو تستر رسم
 یاد تیم ماسک وز کلا قو کیر ۱ ین

 وب اہدانزپ تب سو نواعم یل یک ب افا ی رو یخ دات ۱ لیوا یا
 جس ا ری را کلا اں ترک تپ سکا شد نیم ازم النسسا ل املاپ ےک یر ان الہ ترس نان یک

 زلف یاس بکس ٣رئیطلگكساق ا ۱
 | ےس نا سپ شیشاروا ےئآ کب جرج کمان روا تان خ یک وع کے ورش ینا حالصاام یر اش ےن ںیم ےس نج



 1۹ے ۱ .۔ نس و ۱ ام واتس

 يک شرب سا ےن رونما کف الا ر الخ ےک یم تنسحدا رک پرس ذا
 ردا ناسا سر کز یا قستکر لی مت ایکو ا تاند زج لس مزج ایت قرضہ یہ دہی وپ ا

 مغل ےنان وم ترے شر نیت ا یک ہل ط تسب ںیم تارا بالن لو زا رم لاا
 ۱ ۱ ايمني

۱ ۳ ۳ "1 
 مرام آل طی کاج یک ناب زکات ]یی کایہ مایا سن.

 گناباد سما ےس آی سب ںی اذ سا یو تد ازم ےاد ےک د نیز اکو تا روا زا
 ۾ یری شارد لہذا ےسید گہر اتت ی اا راق اک مہیا وک کین سمیت رک
 تای ای دانا ےس نا ے ان الوم تزص ی متین گيى ہں ضش تالبنمدام ولخ ےس والت سیب يا

 کن اد نامید آب انکی یدابآج یا الم چ سو لس عا يا ارم تن مم ولکے دو ییہ
 مک كانا مت ی نے ناژڑئاسا لایت نقاد تانک اوم ےس ںیہ ا بت هری زار تارا ۱

 8 ۳ ی ۰ r ۰ را

 ےک ترس وا یساث- ی تیام ےس ےک بد او ٹا ےل صاع تاکو و ےس نا نه مراب ےک تارالصم ا

 ود یا روا ےس سرد ےس رفع یہ کن اےس وہ ل وبات ایف موہ سی ہد ساروا نس یماعی جب مو کر

 ۱ . ءان يا
uام نت کوش روا تی یا الت ںیہ ءایش ار اگ اب روایتی نس ق و یدک ا اپ ےس” ۔ : ےک ناز  

 - سل ت اعطا قم تا مک ےس نا نشه بنی رام یت انخ کد ا ےس نوا نامہ ےہ ہہسس نم وہ ار7 کام

 ۰ 7 رب اک رھیں إ: ےگ ےڑس ےس ناروا یر ید امت انکو طر ارم ېک دول ےک ےس مومن ۱

 نا با ال کری تب سکا یگ لیکن اک یوم یک که ناب کرت کن الوم تیز نا یا( 1

 ےیل ےک سار دا ےسر نو پ گو م اس ۔ او کت سوپ نکن انا تا سالہ رعد وا ےک
 اب تیطعر وا قفس لب تال ےک نا + ےئل س ذا اح سیہ( و رطح ک ےس تک کک اک را
 ها الد ید نم ےل ےس تاتا ےک ناروا ےک ےک تالان درب یم ثرح ام ی مان درک یوم تب ٹال ۱

 هان رخ یا ںیم تام هیات تا يا لإ
 ٠ ےک موسم بد ان الوم تر کک ی از سا ےہ کس دوم رول اہک لو مقر وا ںوھکم اش ےس کر او

 ریدر دف سی رعاش کد تا بدا يک نا ہت ا ےک ور هک نا الو تر رخ جوتے سا ےل ےک گر ںی 1

 مس بر فروم تن تاب تیم اسارت طف ےس ںڑتع اچ رد ںیہ یؤاش ا
 - مات

 بنا اراب میدی نا هی م واع تورم ندا مک تام یر. م نا ۳1
 واسم وکلا نوت جم ولع ۓ ںی ب )دا یمن ودر ایپ نو | نوک لوا

ma emکی تے تا ہک ےہ یخ سح مس ےس  



 وازم والا انزلرس 0+3 ۰۰٠“ ارام ے رپ سی ۱

 رت اردو اھت تک راد ددا بلا نیلا رم ان پ کس ددردا.اھت ارگ ضرر ےسا شه یکن ارب کلان کج

 تم رم گی ام سبب هلی اش يا رشت و ایز
 نب ےھت نا ب تکی کے تال یر ھما ںی نما /یکں واں ینا اب پکے تی عاری تب ودارت ےس ےک تک رخ ار
 1 rt عر تز کن اکیا يا ے نند بحاص کیا یت i رہن رننباکپ تاب تارا الم ےس

 اس ربا سنتور اھ نعش کود ی اکر اتم ییا یی کب دا لرم مر
 سرک سک مت ت یاست ارم ی کن تو مک اہک ن ا رک ب کیے کتک
 ]رها ےب ےک ئام ٢ں نیو ہلا ےس سم نو سا نزن او تصور تس رد ٤ن اکا

 ۔ےس عن اصا با ی اکا بحر رنک ا ےس ایک تار عا ے اال تنح نل تک دری نکی بق نااطم ےس تلاع

 ےس بس۱ یر یراپ یھب نت اخه خد ماس کوش وز سا ےک کی یھت ر ی ی
 ا ےگ ےک اب اف سبک یم ےس اس رقبا دير ےن الو ت رحم می 1 الور

 اتم السالا ںی مان ۷ں ع یک ما اس تشہد یک اندر یوو یک یت و وتی ق وڈ سر دریں یہ ۹۰ ر
 اش ںیراہنا سکر دا پکن وفعال ےس بس کا الوم تن اوہناں ہد کم تاں یم تروص یک هد با یس ےس

 اک نیب کم اف ادب عش نرم تزعع رکے ےب بلان ن اک اک سام یک ویر عت الت یہ ہرا سا
 ٤ 1 عوض تایم املا دی اش یا ات کے ار یافت سندرم تیز جت روس

 امن کا افسوس ےنوہ علا یم ایام کار اس هما پیک ذات هدد قلا دهد
 ںی ۳ اتا کہ ددر یادو ےن ےناومکت بارہ ےک ناکام اید رک الوم تره نام و لئاسر ےک ی یل ازل ۔ےئ یس کرک دلا مات

 الی یم ویز مش اسم سہ امرود اش یاسر ےس وڈ چقدر ےک رت سا یت چیک ار پا
 ۔ئآ تلک خاتا کن انت

 7 رہا کس ان بتکں یکن خوب رب ی اف بتکٗ کے گے اگ بات کد برک کس نار و ماتم

 تی

 رب یر ارس اسم السا سالم تارا ۳
 دل سای نکند تیمی طب ےس کا انا ۱ ہعلاطماکت ار ا تو
 دا یم نادم یہ باش کس ےن کہ اط ۷ٹ حامد تلاع ےک لس. رم تم ناس کک تشکر ما دا یگ
 3 ۱ ۱ ۔وہ اوہ اف کٹ سرک لاطم ماس ےک تا اوک

 ۱ ےک لا ںیہ اعر زالاومام 2 وا ےن ما الو فر ضم کے س مای ے ہیر ® ۲ ۶٢کس مرا یک مک السا لا تساوت رشت ج ےس ئام ی
 لاج واک رد روم کو ان وا رکے سیب تم تاک | ا مس

 عاج ام ناب ناپ ناص ےک اوز سم ےن ورم الر اج تاثیر ضا نان کلمات

 ل تال کا الوم ےہ یس سنی تاک سا ین ےہ ود سیہ مج ںو انا انک ھت یکی لک ںیم
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 راز ارام رے

 ہک شا سا ۔ تس ںیم ت البم ےس لا یمن یہ یه وارڈ که ر اے ن نادم یر ما 1

 بام ےک لا یم رسد ددا ےئو ایپ لب ہو سر ںیم بیرح کم سر کد یی سر رو نوشت تک

 ۳ اومو تاک که س اندر ا تس تانقاد نا ۔ےت ےگ کر مم ہد نا

 ںی کر لوس ها سد تدوين ترک لو لس ای کپ ریٹ یار اتری ا 1
 تا تم تلام نان یا ان دوم تفحر شا یم ند سا یک لیتا ایگ فض طا هیات یی[ ۱
 سر تہ ید الدا و ےس امام کل اش ی ید شنا یوم هد کر لاد ےک ان الوم ترا ست ےس لشو ڈرکت کل ات لر ۷ ۱
 لاو وم ارتساد نل اڑان عفو ےرک و نلوم ٹن یل ید ی ا ار قوا بلو را ےن نتردا و ۲

 رووا ۶ 70206 د مرکو لاک ارادوا نهان اورنہ کس ار یگ ایہ ےس کالا
 ٹیرشحں مردم مما ےک ےک تراک رام وفا ہارڈ اک انشر ناز ےرددد روا ترم یاد کا آند نا 07 قمر 7 ما
 ۔ ےک ےس ر رکی ر دا کس ےل اب رومن اس لے دادا یک دنا سعات لاعایگے ات 4 لا فا /

 -» ںیہ یکی ردب زا

 4 4 تتسام ۳ مک ناسا هم ےک نا جی تا تک ست

 )ر 2 ۳ N مان انو ےس ہو لصادد اس * “ںیہن وار س ” (عرارج ےن نوش
 تار سن سوم سا اب ےس تاج ڈر ام شمس بک دار سام کے تہ دری تیم برد

 ےس جبل ےس لکی صا
 ترا مان ۶ی ےدرارم فٹ تم ےس تفاع یی ہوا یاس لر تپ لوم یر 13 ۱

 دان ےن نو او یت یک تام نادا یک الم یم تاریک ودوم ۔یدب طرت ا آں یے یکی

 _ ی فاح توقع سوری ڈا کیا ترم شک دا نو ماسک ام ۱
 لا۷ اتیا ۲یا اتالم نا ےس ران مرآ تاک را" لر کمار یکی یز قفا | ءا لتا ۱
 ہا تا یا | او تا
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 ٹال فض یم و یک 7 ۴۶ت کے ادب ےس نا سکس ےک اب ت - غارت" از یکن اد
 مواد سام ۱. شام اکا ام ںی ترا کن ا سس ہار تتش یو مرا اع بینا سب
 ناک اوم تر تنطاسارادر روت اگرو لی رام هان لس صدر ترف: ہیوم“ الا
 ست کیک نز قاضی کام اد ترد حت ےس لم اہ وک کد دلا ناسا یک زس یم تی ایک نان نک ا ا تا نر ممے لن سدا یر اردن سو ناک نام ےن ی مپ تام ابا

 ris مامر #1 ان کا نا کم تساسدتئاح اب دا ری اس ھر دروشلاو روا نیما ےیل اعروا شی ا نی هلن ملت خد یتا کا الو“ تزریق دلا اس کی ترسم نوے ی

 فض



 هد فیس

 اھ 1 4 ٤ err نایسےڑںیب
4 | 

 ی جج کشت 2 سوا و

 - تم ست ےک اوہ ترص هو يا درس سا اسار ںیہ یش سا

 نکے واب نا کس ںییٹ ہہ فرض مد کد ے وم ےک نا نه کد وا ےن تار A وز وں بیتا

 سم تالاع لاج ے یھب طس کارو یدکی عمار انف تاپ الوم تر

 طب ۶م

 وما سسر ی فاما توپ کرل را "لانا ا یمن ۳

 ترا یہ د ذیل فسا او تب ر صا ےک نا ددا کی تم وک وم ترحب ےک ترادا یس | راوا و

 داسال اکو لنا تط یا هک لادن را نر یر

 یر ها مات اسروا ئی بیس از یہا الو تیشہ ہور ل اروا ہور سٹ اس کے تاب لام یر سود رواں نم

 ا ےک ی روپ چ ٹا ےمامال کش زد ا ویلا "و دن ےن ںون یس یشن دیا مآ دعا ۱

 تازتعا اک یا یبا یں یا ےس الوم نیک بسط رس

 7 اڈوں

 ir ار دسر زا که سرت ےل مقیم مد از

 ا اپ تزیین ا تو سا یل مور ال یش سم زکر 2 جا لیورانا الاغا ا

 “انا پی یا درس پک خا اپ روا وو و 5

 : ام وانگ ما الو ترنم ےک کک کش سما سکس ہم رام نا یا ا + نب تک اگت ااخےا

 قد سا یو کس یی لاس ےک س ا اف جو کس علوی ےک رکی دک ت بشت یر اما
 ۱ ای تالار میت او ےئار بم ںیہ لا یورو نوه ےس بس یه تارا

 امن | کد رکن اند قو
jie, 6 E 

 اد خا دهن اب یاد گم کہ لاد دوا گرہ شسادر لیس تنطاساا 2ر جا

 تلفات مر کک کاخ لاو وصرب بل مرر نشا

 9 کت یار رد رایان یہ

 ۱ “ای ین ںی علا ی پز ا یک یل | یک مے لیکر فا

 ١ ناس ےک ا نالو رفح شرم سا پاس سورس یری ر سلس کتا رت | نري لیدر خا یل

 1 ےک ۔یک انہد تر یک کسی لالا "ےک انار تیزر ل مے گآ سد قول یر یشود انشا وع از

 : رسا ننگ تشاور لو رھی انالوم ترشح یل ےک هاب درز زا ےک حس ردا نم نس وہ موڈ ےس تالایش نا



8 

 ر اف برحسب لم بک فو سا هوش ب اس اک سام س الوتر عح یا سا ۱ : و 7 20170 ۲
 ٠ زس اف ہوا ےک اعلان رامضا یاد ابا ما ما اد ماش
 وج ث٤ ۰ ۳

 اد باغ ےن یا نو تر ٹا بج یم یار یا ےس سک ۷ك ٣ 5 ر 1 :
 روش یں اولو روا شکل ودیا. تمہ زيرا سیکل اج لاس دس
 املا دا تیز ات س ا ںیم ۂدئلگر ےگں اہب۔ایآآب ل اپ مز لوح اپام اکو ادا اکر بیس

 ےک الاح ےک بکر وا ان اک راک یس حس تہہ ل اما ساو یب نگ ی جفا ۱

 تماس اشتر ایک کن ال. بن نکو وفشل وصح اہ اش درک ضا ےب تاد بہ ما غل گرم و ماع اےس تی یم اا لب بحر جنس حرط یک ہد ی ں رنک کت سن کم ل زا باب ۳۹ ۳ ب 2 کیا ےک ا معا f» ا ھا ا ار

 زود روا شوت شم هنر ہد شاپ لرد ساره امت سا چک کت ا سا تموم ی
 سا ےس تاور د موس ی شا نی با سد ےن اے ک ےک انت رام لب غاد أن ١ هو رک لا ۰

 یس جات ل الملا و سام دز ےس بسا سو یا تکی یم اس عم ناو
 ےنرما سر فق ج اید شب کتک زیپ کی اسم تر کک قد ےس تح اتا ۱ با

 یدکی ساس تیره مح ند اب فتا ےکراکنا ارکستر سلم بان سر I ۶ کچ 7 5 لو ا و ۰ ۲
 لالا ےئل ےل ےس او اسد سده ساردا حک داتا یک یخ

 ۱ ره کهنوج ںی ییا کت اہ یت ن کای از تا ما 7 پل مر ۱ ۳ ۱
 موس لو رپ تي تار تیت کر ن ا ی ج م ےک چ رس 0 9 1 ۶ ورک 1 7 1 و 1

 ارادا یکی لس اا ےس لری دسر هد اخر کر لا تیام ۱ ۱

 ۳2 حالسا سا ہک کما ار ام رک بل( ILL نا ید اکے بس ٹچ رد 7 ا

 ہداسرک او: رسا اب امرا وق رس سا طی ہکے یہ ترو زتو بام ایکس اگه اسود

 دان ہر رکےن شکم افرا a درگ مورد اور رشا جاتا ہد یا نا رہے داراب

 شام نا او لرب لی رکن وشفل یف ےک یلعا تمس لا رنج ےس د ا کین اس فدا افت

 اونه ت نیا فیکس ںیم ھڈنوھڈ سای لا لىتر

۷۳ 

 ےس اد ہد دا ںیہ کا ں لکل ساک ری یب تست اوون اسمس سان اتا ھو ب 20 ۲ ےک رس حت سرم را مور اس شش ات ۱

 : مه ات نوت ےن

 - وب شلیک ا

 7 ارت ںونمار مکس ےس رکے عاد حر رم اوکت دعا از ےس لالرتسانل ارم ےک نیک نیر ۷



 ازم رضا ا۷۷ eff نادا ےس

 اں ںی مولکد ep ات ےئوہ ےس اب ےک او شیک یشددا ندژنانمژارو ابد سلام رضا ںرہ ام ی کل اع بسا« ںو

 بیر رپ تت ود لمعد مول کا نادر الف. سارا کل دب ل یا ہم باق اک الا
 ۰ مپ لار

۳ 1 ۲ ۲ 

 ا[ سر م لالما ا راو نم ےیل ےس دادام کارا بام مایا آی رود ور تش لوب رہ مے طط
 سد: مش ارس ان ددنم ےس سان بط اڑ ارنا لا باک طا یم نابز یئ جج تب 7 ب | ےل ریس
 از رکا اوہ دام کس ناشران لان سم روا ےس سقاو ےسر لم ےک تدای مر
 1 نزلوم یب اروا مال توکو اس هو ان نسل اف بکس وامس ز ویلا “ائ ینہ کک ا 7ر
 ارد یلص کن اتصور ےس توعد کس ا انتا تیم رر تاک کن اسسڈدنم ےس ن تیپ هد ب
 1 ۱ ۱ ام ناک بلک تو

 اےک عاش یک اکنا یا کن یم قت شن کد پول تی ف ل اط ےس تپ تمام
 گم هک رپ تگ تاب ماپ ج 7 2 11 ۰54 ن ارت ںیہ دج الا آیا هتک بکس ےک ل سام 7 1 ۷گ ۱ ۱ ار هک

 تر اک کس ا ںیم تفامصیک جم یر اظ ادآت الخ ےک ےتاد کل دلا یاسر کت و سا
 3 افلاک ی اف ٭ ان دان لیلا کت این سام لو یب ےس یھ الم دوا
 ۱ طیور نفس قدس مال ےک واو وام نو ۲ ۶ام اوم
 ۳: ۳ ش تمنا ندای کل | ماتم ت ہیک ا ںی 7 | تاجا ےس ی ا
 | درب قع تی مارا ےس پس دنا یاس ین سم تیک موم ء0۷ ۱ سس دیک یکی الو اھت فا تب
 ایں یا تقو  تروزمروا تک تر کد سان ابی تسد ےس تلخ دادا یہا اما اہ انولوم یی و اب
 Wor + نر ترا ےس کن اگه سا ںیم گی ادم ےہ تیمار تایر وزع کیں یت ی ہں احا ١ آر تک تارا ںورمدد تاقتا نمم نادم نیل ها انک نام زا

 یر مسو
 را وں یک اعم ےک اطا روا بہ ہارون ےک الملا ےس الو تزمح ت قید حرط سا ۱
 فا ںی زا کل اما یک کن یکم اوج ادآ یک دا سوکت رم کک ۱ تود لوےہ
 لا تحمل اہ کا ںیہ تلاع یاماها سرا ےک اس نت لا« سیر قم ےس اس کس ا
 الا گر اتہ سیا یتا کد تا ارس و کل هد
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 یک ماجل ےس نرو م تروا کن لک دستای مرگ دس ےن لالا کیک سارا شف
 رت مات لالسلارکں وہ الت لب. ۰۰۰ ےس جاروسو تقالخ یز هیت لوس سا دا
 . نک توک کت ما
 هر ی ا و 7 تر و تک امر اک تدارصو ترا سا و لا ضرر نا حب تورات بوی ہدیقم تی رھ رپ یو سا
 ےامفرو نے گا دا اب یدو سکس یت الغا رس ی بلا ےس یوکے ےک لگن بم مہ 2

 ا ںیہن نما برد کس نقل ےھت
 نایک 2725 اب در تقی یا لس اےس ساک کس یت یخ ہلطاب تناسلی ایک ی ٹ رالاعو درہم ںیم ۷

 ےہ ںی نخل ہوم ووا ےگ کرک مم 2 کر ۶ ےگدد لا و تای ںی پاپ

 ےس ضا روا براک ک حک یوا اسپرم عر ومس کے بر ناروا بلا »کت سرا لا" ۱
 '۔شضشترری ےل سري ناروا ال تا رسا تاو ےس ؛ے ابا

 2+ ي ria ا ۰ ۲( تسود يا یی لام انت سیب ےک ں لات کس ا گل کاب کک هم ساسی

f 

 ۲ را

 ما ۰۷۵ نا

 ابراز آر آن ادب ےہ ہرا تمبر ارمین ڈودس سکته رک نم بیت ساسی 7 ۱ 2 ۳ 7 3 ۱ ےہ یس ۰ ۳
Nie 

۷ 

 اج يک یم اسے سام تو نخي فاکتور ياد )پت یا"
 لار سحر اغ یکن ا تست نم و آلن اہ وفات آف نصد ین کج اریرکی م کا ی ما
 اح ۱ ها
 اک و ار اشعار بين فسا یا يک شد لمس کیس ا
 ۱ 7 7 1 کیم ۰ 7 /

 نرم کج رب ی آدم لا پب ںیم انن سا ل زف ید نیل تیر وا تاج 2 زن 1
 تر ۰ 4 ۳ ۱

 هو کاب سیا کہ رکیز لد ےک یدانکی قہ نیز کیر درس ت قید الدم ر ا۲ ا
 ہے روپ ع والف بم ۴ت رصد ی دارو کس تار یر عردنا حرر سک ب بک قطعا یمالسا شہ سر ید یک مودا ۱

 اگر نسب یم رک رنک آن اجخ ےن ون ےم تام یر وارڈ ےس
 ںؤلادلس نون ےس لو نس لوس تکه کوس شنل ابا لد پا

 ماست کا اےک ادای چاچ یک کرن مار ماد ردا شود ہد ےس بس سیم نا یکن سری کیم کئ ۱

 نوین لا نل ےن ںونما مک تا کیس الفاو یزید ےک یک کت ساس اا
 هک نا تن کد یرلفر اکسل ها سده این اکے س تب ی ما ےک تا کلا :
 ویز اڑان ےس سا کس کی یم مز ہک ت یوسی یک طا یم باہ ساسان بسا تم چکے لو



f opi, ی نت 

 : )عدم لا پ آب اتا سا اک ا یک نے کاج موھم ےس رک کیان وشر شم اب ادرش
 1 و ملظفکنےلآگ یر نام ۱ ٰ

 |۲ باب تل ئادد نفق ںی تلفت کر لاء “گم تن رر وک
 اپ تودو پی کل الا عیب لب درب راک تاب یم | کرایا ت

 1 لا ےن انار ت زہ یادو د ی د ای ںی لوتس یر کن سالاد دم وک ڈک لب
 ید یادم یگ آے وارد وم ی یکی نم توکل ری یکن سا کم الس ات
 1 ے ااش ںادراکروا رک تہ گول اھت سرم لا: تشتد لا یار لا کشند واتس هافبک تام

 کی بز تتلو اسٹاک تربط ڑی
 کی ارس نین یں کل سویس بل ےک یکایک ں دد نیل تی یدک جیکٹ

 ساقی قمر که ناز شرک ارم اس یزدی ن وہ یل ےس ماد ہک توکی افق با
 ۱ مب قے اہ ےک تس ای ناپ لم تب و ں ان تافل استر تاک

 لر دا کو رک وک ونش اےس تو ےس ی بت رام تد سا ۶ مور شک 27 اسم یگ
 5 سا ایپ نا یس ا اکی فاسد هه ناو وم ےس رام ان یک اکی دام یے
 اساس فی تراب دت یک کیل تی رات ےن کات زن کن وزوم طاها رک تمدکگو ید اواو
 ٠ ۱ - ازد ناک رمال
 ٦ وکر ےک روش ل دعشا سا ےک تما تیرہ یک وال توک ں دنیا “ف 12

 ۱ ۶ ون پت تسدرردا اور رفع کرک الات ۱ س
 ہک ےئل ۰ ۳ زد 2 - نس 2

 ناروا اگ 0و 2 1 تک یم ںوھ کت گرو روه روا لالما طے ا رک ےک

 1 یا لپ دماغو گير وداد گل تم تابع وے س نیم ازم ےک لالما سیم ہلسلس کپ اک
 ٠ ۔اتڑاآا اد نم کا یک یل ما المال دا ےس لاگ یا ال ںی ۂہلئلفریروا گم
 دیدم بش اکس ا ںی یر زا کی امن الا سانترال. از

 رپ برات ید اا اتسم ن نیلم ید روات اخ ک ابا ۴  ۱ ۱8 جالب
 9 ارروا ترصلد رگ بارون لس ایک ولود یو تم لالا یہ ساير الئادا اسو لت این

 مالی رام ای یاد | ییا ےک نم تو مه اتش ساب ار ای
 ا ےک باما نه ملل تهی طمع ساک اسم ناک ک کم ۱ سوچ ےن
 ٠ نال کوڑی می اگلی کت سوک کت ابن ےک لالملا یبا سا نیک اکی راج هدیدد دل الا



 امام نانسی

 دت رسا هم

 نازک ڈا
 لکه نزاع یکی رم یر سدد ںی ایمر برگر وہ رتل

 تار ند تار اک وکر ایی ےک نا ںیہ ناک ٹیپو « یر یک زی
 ۱ مراد رنا کمي وز تر او -یت تاب ارد ۱

 گرا ںیہ نیٹو کن وزار کاوی نا انرود شات رب نک نا
 تستی وہ تندر دا سونپ یم عراقی ا نال کہ هل
 انک“ ن اب ید تیم ےہ لہ برگر کور يا رييس تيم ب

 او توڑ شکر ورک کاو ل کاتو ورک رک چ ا
 د سر سلب میل اما تح ار وا شو ہد سم نواب ارگ ار کز ماه |

0. 

 ےہ ےک

 هم ہ

 زره! و یی کیک نر تسیپ رضضدوا فا شا ےہ وہم ڈر کیا کی
 ۱ “نا ںیئ مد یک و کرک وہ کج رت

 ڈرا دم تب ترا ںی ساھھ سد یی میشد وگم یر ناسا
 دھڑکن ری تم یب عش کیم ازم رپ رس ماع لش ابدال ددرد اقرار رونی اسم
 رام ادننا سرای وین سل حب اف ھی ےک تعامل ساددا ار ست سپید
 و کانت یک ها یا سام
 ار سا دونگ بعلت سعی کرہ س سارا تیارو اوم بعد دان تست اش بیت ۲
 سه ی ےن تاس م راع جد کن یو تي تب نو ایہہ تیک دا ارب
 هنر ته رله او یس لا ذوب ۔ ےہ اد ماچ یااوکں واسه تاعو تي تست

 ۱ ۱ ۷ سهام قرص موردا توده
 بک ش سرک کر ریزان داره ما ےس ںور اگلا ےک یسا ےس اتوم یی کت ذذ سا گاج ۱

1 

 سم تر بش | هساد نریم ںا ےیل کرج ےس تان ؛ ے تلانت ہوا ےس کرم تند"

 او شمع ےہ بلل اشا قاذا کی ایباددا بعلو عباطمد ئاسو هو ز لات اشو ی تلا

 . اب یدک اض یر اینم تو سکا وہ کسر الا ںیہ ت دم وا تس اردا کیدا ےہ
 "۔ےۓاعارر کن اپی راشد تلف نا زی کن و هد کوب ییا
 کرسکا هد | د کرا ل الملا تب رد ےن ےئل ایم طط لاک ود یاس یکل الملا الو ترک داعی وت یار
 تست لرد مپ طلا بجا تی ہد ظن گوش

۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 



7 

۳ ۳ 
 ۱ î مم پا کوم بم نا اچ

1 

 ا روطسڑ ث سیا تسر یک سا ایما بکس ( ی ںیم تلاردع ین اذا اطم هر لب و ا ساددا بیس کل لعل سیب یاری الی لایت ایم رش انک اد ود ای

 ےس ےس ا
َ۰ 7 

 ست یکم ےس ںاہب دن ایش سنی لاس * کے نکلا امن لگن الت ں یب فس مه ۲1
 ۱ ۱ طی ین
 او ۷ی تماشا اپ یل يکي گرل یک الوم گم تند یا کیا مع لغت . |
 اس از یا فالو مهسا ےس سا : ب ںی توده ںوماکے رٹ ےڑب گرا فلج تم

 .o ناو تکی اس سل کس سپاه شک کن ہلدی سا ورد کد ںی
 ۱ سام بین 8 کک الت ا روو اک گلے ہلثسںی تس اس کن اتردہ 41

 | شاد تا سا کو دازآھ تس یرننناہا۷ سیم میس توهم رگ بم با راز ۰ تار

 ر آں یم اوہ اے نااسوذاس مان ندایتم کر دا درشت دعا ین رسد ات لاک ا۷
 O کر هزار ےس نقل آنونس ڈ زر سنا ےک اب ام

 اکشن شکم یکی نر دشیگل ان رگ دره نیم ای ازرلامبا ں یسک تماس کس
 ا (تقرس اتماد نیم ا ےس مو رم الف نان عون ا علف کام سدا ای لرب سارا پایه گام
 [ تام دارا تالار دنا کمپ ےن یس جرمن ات سا اوم سیل ابد ےن ےس نما ہرا ار انشا

 اهرم از ےس تیم پزی دق س ازم ےک یکم نادری یا با ہد او لوس نام هان
 ۱ رک اض ثاص نا سا وتم ےک کلم یا ےک نکل ا یم ردد یت ارتا ےک گردن ین جیغ الو

 1 اتم ارس تم اسم یاد ارو لر سا ہد کا ایام مکس رده یہا ڈ لرز اک

 ا رک زادص ناتو سری سس ںونمارکے رس ےک یس رئا لعب رب اک کس ارم یىی ٹھکرا لاس
 ان مز ایما رکن السا ددنم ےن ںوہاوگیکں وی ایسے سا ۔ ید بنت تل ےس تج راو کتی کوش
 ۲ ےک ) نر ےساچر ینکرادافو یک نوا هداید یک ےس ں زاما کی می یا رکا ام ایک دم یس لب ےن ٹر سا

 ان “اا٤ اضںیفاو سا ںیرکن گز یھب ےس نون نیا دز ان اسکار رس
 اما شعر یارک ار ند اش ےس اند یکی کن سهام بیحتز اس اس ےک يا اھ ادو ا لود وب اک تالا

 ۱ کاپ دا لب نات دم هم رک تالخ ےس تیر طب که منا یمالسا ددا یبا رک جت
 وا بو ےس یس رم ات سم رب طعام ضد کرن اردارب صد ایا رک اٹک ۔آ

 تپ ي زنا نش نادبیکن ناھن رد ااو ےس یدازنآ یک ناتو داد سد

 رھی وجہ ا



 ںاز ڑی ١آ راز م ضیا۷ ۲۹ ۱ ۱ ۳

 یر۸ ےس یی تا ی یکن اوم تم »لو سا ےک تا ین اورہ ۳ ۰ 7 ۳
 اف رک تو اد حک تان کرم اچ یک شم تارا ےس لس
 ۳ ہم ۳
 رولت امین الوم بج امت ند درد مت دون توماس شی ادم ةا

 - امید ی اےک یی رنک او اف ترا اک
 یان تم لیپ ںیم عانا سا ےک سرک تک ت یہا یھب تب ب یس سا ںی عر اک اتم تافاطی 7

 2 ےک مو یم لیا رش تنگود - کت الغا غ ااو میر یکے سرک اتال ےس ےار شاد تلا یکایک ورک واوا

 لطفا ساپ ےک ےئار سٹاف کن یل( دی ل اخ سا تیا سوت ا سم س اھ ما ےہ ساددا راز ےب تسهیل
 ےرلود تنو سا ۔ یکدم تیر ید کمر ی ی ی ا یاسا ےن ںول حت ریل ناملس لک ہد زنیلا ےہ /

 ۱ ۱ ۔ ےک مومن ان لازم کنارش

 ۷ ۲ بيرون سا ےن سی اب ںی وند کیک گر اراک کس نوش کر گرام ا
 تخت لاو ذال ای این رپ گه افت سو یر یورپ ین یکن ابد کا 7

 ےنوہ ےل زر بم یکی دانا لک ہزادرد گا ماقد عروس« ڈازیردا نواب ی کان کا یاس
 ۔ار یداپ گم
۰ 

0 

۱ 
 جور ےک سرکنامس اکہ ےک سما رد ام ام ین٤ عراب لا ںیم لگ و افر ود تفکر ر د دک شا روا ہل ا

 سم بس اشتر بت کم اشردا ب یی ےک نا ںی بال کز فورم دق اےک گل
 رقوم مس ےس کرک اوب انف نل کت اف اےک الت رک یی نیک اسب
 دیور وا تابلح ا ےھت ےسر سد وفا روا ںوددنہ بلک وو اش م اپی لاک تم اتش ارد دندو سابا
 "تاب یہ با ید در اہ ےک تک اما کے رک
 یبا د کت نند توپ ےک اچ کک زاغ ںی تک یر
 ید توعد یکے کرایا تالاوم کرل وسا ےک اکیا ناکام ا
 ۔؛ ارن ےل ۱

 راس ار اوسی د ادای کن اسر نرو لت الغا

 ان ۔ے ناں او نکس آہ کاما گا ےس ت فر ا
 5 یدانآیک ید ےگ کد ایقخ ا وکل وما ےک ٹال ارد لنک نب درو یک زنم کد یف یر مک رود سم اپ نب ۱

 نادیمل صا... ....ےس دوم ےس لاسوس و رمی ےک ےس یر آے اس هسراک تب 4 درز ےن ںو 5 ها در 0 4 ۱
 فر نادم ےک قافلا بل ےئما پہ گا سالاد ےوہ دردناک ناتھدبمن۷ت فر خن لسا ےہ نادیماکن الا ۱

 ۔ ےک ےد ترسم تقاط یس نکی اندو لک ل صاح یاب اک یم نادم هک ناب تن ادیب کم تال
۱ 
۱ 
۱ 



hS : (f 
i الس ےل ںیہ 

 ںیم ےد ہک ت دک ایا تس ےک ٹن یا دور لک کٹس ب ینا کہلا شراب مان اما
 وار یک ار مک تماشای اب ےک ناب یارک وک ایہہ ےک وزد بکس کت اب سا تو یر ےس
 گرم یس ارت ناتتودنہ تال لر رکن ارم ےک 0 املا ےک کک رو ارکن ادب

 گن اتعدنہ کک شک ت الغ گا درد زر تقی ما یک وا راب ںیم تاب اےک از سا شا
 هد دعوا تا ےہ ےس یم تف الق یر کر مع نو پستی رس ده بوت
 دست ایک تا رن تماس تیس یمن اول هک تقو ساز یو مای یی دا
 ٦ ۱ دم ں سک بین قو یزد
 گیس سم یارک ں ور تردد شان نال یک یم س رس 7 1 1

 زا ب :I 7 شک سگ رفم 'ے یر ادا و داموکں الا رها جدفی دا هل وام مر

 دا تائالعاے نوبل مامور باکنتزا۷ک مت سا : یراق تب يک وبات لمت
 ا رکود یک اخ اغار و قاع را ےس ں دد ںی اتا بلک اب طا فردي گری اش تا
 1۳ کںیرانگ ۵ ما | هرم سا ےک نوری سوم تعدد روا یکتا تا ان یک

 مرطوب کم نفتی تم سوگ ار

/ 

 ٤ ار انا یس اسے نا ٹرع تاس نماهای تم س ا ےب لمشاح انک لٹکا ہاں بب د راکش یا اک
 ترس اوم بیل نر بسی ترس في ت الام نات ےس سا نکا یک شکوہ سن
 ۱ ٠× ۱ دم تور مہا

 2 ںیہ بروم ارواروپال عرضا تند ساک دلیک ب نم اس ےک یکی رنک سام تاطح ی۶ لمس عی
 ناک ایچ اک نم داری اک یز رد ثالفگه ب سا یک ںی رد تالق یم اش ا انا نا ےن قاب ہوا تص مک

 ۲ ایل ی۷ امیر الا مورک ےس یا تب یشنادا ےب لصام زنا ؾ عام رکی شرد ٹفالف روک خا (/لارتار حاذیا

 از ساناز بد لس درب ریلی سی اش ند ےک ملا مدارک اہلل کرک ا
 نر دا ےہ ید تدعذ یکن ول از دد تالار ان لا ےنالالوم یر نس تکی لوس اد کم ےس

 آق رد اپ یس سد زیر ادا اهن تس نم دن نوش ےک باز ادم لک س `
 ایا ےک نک یب وود ےک یر ارا لپ لم بحر یکم رم رم یا بسا ےک
 ۱ - : کا ےس نادر ےہ ای آں رر لہ



 راد ماال اتل < نالس ےن ںیہ ا 1

 بشر د کی اار ےہ تم تور حور ووا اوج ب اس 7 22 نر اراپ ان یش مر وی ۱

 ےک لک ا ہد یی ےس بس ںی تد ارسل یہ یر یشوا تر اکر کرا ي امر مارو شوم هد. ےک ن العا اکس اُ گم ۳

 ےب ۔ ںوہانکن الع کی رس کس لا تاز سا اس کے اقصد لشو د ا یکے سس اں مہ امن اوور لإ نک ۱

 کس AIA بم شری ر کت ترک تک ای ںیہ رب کی ڈک |
 سد یر شب اک 1

 روا - درک العا سا ذيل سس یک فر لع بکن ر ورک رٹ |

 ساید ان برق کد آ یدک ید یز ںیم یکم نہر برد اہداب ہیر | اگر اکی اڈلومہتیرضح ا

 دیور ری ورم اب رک سلول راسو کک لا ذیربط کرک ےن ۷
 رک 2 را تقويت ےک هرکس » لوکی سزاور دم ےس ےس ےک کر ی وف ےن ایک تیکت تسرگرونےس تیر 1

 هل لس اور تک سگ ےہ هما ساز رو تار ددا اق لار ۱
 ار دا نان ایر ارس یل ےک ا رم دیار فک تالاع نام درک( فنر نام ج یہا ےن سیاسی

 3 شرب یرآذل ی ارت ادرک کر یک ےل ےک ت تعا ما امر نٹ کا سنا ایکو لاکر انک ناک اما
 ہوگا ا ام ےن ںونما ںی ن ایپ ااو از

 با ےی تیکه ستار یھ سرہ تمہ فار” |
 مرکب ا ںولد ےک سساءذ دهه مو یک نما لس ممد تیتر سل

 رانا ےس لر ابا رد ۳2 ورم بس ولاا قوم تی هوس اد تی ام ہلا ؛یگت نوش ء یل مم ۱ ۱ ۱

 ۔ںوہ زر بت سا یاسمن ی کا کے روم مے ےن یل د روا ے اس رپ لزش باد امشب ۱ ۱
 ور مکس کی ا مرد اتم يا زاد دات س ۱

 اگ 0 امہ ول 2 اک اگے ام ¥ ۷ يا هک زاد 2 مایا (ںیکگم اترذا 2 لاس ۱

 یاس ید ایک ام سا 7 02 ام طبع بس یل ایپ ار اما 1

 ےک مگنت و عام سگی سا هریک زا پا |
e.۹ ے تنش کز ود 74  

 ۔ یت ید ٹوک نارا اب مایا r) ا |
 es ی ا ۱

 ۔ نالا ل ناز رم ۸0

 ۳ض سس نا ۷ اا

 ۔تماوس) ےب سا ددا اب 0 ۱



 رب کرم ارد یی تاب نکس بنا عام یو یے ا س یک ٠ت راے تاک سیب

x 

 دارا ماال 5 r> نام اسب ںیم

 الیاس ںی سارک ںیہ فت رف یر تاسع ںیہ د دمپایی لوا ںی پرد انس زایی

 ےن نہا تب ملل د یر کرد عرف یدل پز الامام که بس وا یر دد کی
 ب شر راد نا طاس یه د ایر گو سو فتالخ

 . 0 و مم رز

 ادار ول رے قطمعم نی ۱ فو نا

 فتا لمس انواعو 2
 ٤ تو 7 او شر 71 رگ 7 صد سپ ج ےس رب امت س ندد اہم ی دوا شر ہک تادا ای صنحس "ان۱ تن یا ےہ باب شرر ما اش اکیا بابا تهی یا کاو اتر ا

 )رم ترض یک رکان طو نا ےس ےس ارت ور یکے و ےس سم یگ یا دن رادت ایک
 از دز جوق انآ ات يا تر هک مگ ات تار مک
 فلاش رگ 4ء ازآداھزخ تر تو رح
 زا یر کا تر گی گر ر رے تہ اوز لس ید لا گہ تمل
 3 زر ی دت کم قیر نا تن نکے کرتا تر ںیم نام سا ےہ ڈیل گیا ےس تیس اھت تن یر۷ و

 "۷ میاد ےن سرکه يک رسا کی وعمر د ےک ین دل اکت سوات زار ےگ لب هد ؛ ین پن

 اب اومدم تر اپ ظن کتیا طا ماتو ےر ناگ ۓ ایپ خار لم کو
 اک هرکه دارا سالی لاد ےس ی انالوم تبع توس | انکے

 انکے سرم کور انکے س ںوم کلم ید ےگ ںی کلید ڈیڈ لا ہو | دالا ا ی ترانے ےس تس اسم

 قا ناخ تام تقوس ا تان ص اشسا ےناالوم تر ارب اور گن ورم رطح ااا

 ۱ ۔ بازو دوتایی
 بایس سر ویل اما وا واہ ی ساروا کلید یر را کن کوڈ آر وا ںدر پا کتب جس مہیا ےک شش نی

 بکر ناموس نریمان ی یک اوم ایٹ یم تاشو سید یت ھم اکر اس کر وٹندذ سوپ شام
 هو سوم ےگ ر لک ے سز اورو ا عن ۷ 7 رن اد یک ےۓر ہزاورو ےنانہوگ

 ر داد نم نربشسں ا تس ٹو 1

 ۱ موش باب خف سورو نشر
 و داد دان وریما تست[ یس نا ےن ںیم ببح ںی ارم ہد راہ یکس ادا نمل پا۷ کالا ناضمر ےک س

uu jefe AN 



 دارا ما لس ۱ ۳۳ نالے رٹ سا

۳ ۱ 
۱ ۱ 

 ءا ار کپ نوک مم نب یس یکم وشق

 ۱ 1 2ز دراو ولاد کرم رص 4
 تانناو رده سا ام اس بله شب لاس ودون اکے مدر یورک ےس یر بت لت يرذج ۱ ۱
 ہک ژاعوم توس تا دن ران از یا دوا اک ٹیم کےس تخ ا کا یں یہ اط ام ںیم تلزع وکی سکہ تن ےس یکم کم ! یک تب ییا ےس ناهار کر ما نجی کس ہد اےس ںی اھت اجرک مل عم لخت ورم گرگ زم د انک اتا کرار ۱
 هات بروا اتتا مات ننک د توزع کت رد فردا ق دکور یس ےک نا عرف لب لامعا اوایل بی :
 یک لور رز ترور دوا سد 1 ٹ وکود بلط ےس 1 مع بک ماگ ای “اک امی بدل ےک 4 ا یارب اج ۱

 ۱ ۱ _ںوک اب ارت کن وکر تونس ہک درد تیام فست تیدردط رم او ہات ےس بسا ساب کسانی تو تی ا ا
 تیر نشان ےس خام اک ` تس لس ترازو لد شمس

 توش تسر اے سد باکو ی لد مزون هستم مع اراززکد روا ا ع ےب 7 زن کبود ۱ 2 J ۰ ۱ الا 18 بال تاقادد ثد اور ٹل 2 ۱ 2 یابی باس مر ترت یک ۲ 2 ۱ ۱
 - ے اب ترط کر ہا ہیر سین ےس سی اما ےہ ارم یک

 دی انک اکا یر درام ۱ ۱
 ےن نار اف ےک س اار دا تا یر اقع کارن کت الات ناک وہ سک ےس ل رمان کوری القا روا سر ۱ یب لک ولسا دا يک ما نازک ادات ادخ کک کت رپ کز آے کتس یت یی
 توردا تند وج ےہ یوتاب ابدی ید مکن کک ور ےنوب ب ایما ں وہ کر
 م۱۸ زرا ا فد سا ےل AL iL تلاع ا ۔ ےس ام ر٣ تفقد ےب ےس ی ات مار داد
 ر رک لس ےررود مارا گی ربا ٹل اکر ا ںیک کک ته اعردآ ںدردد ےہ ردد مات ےہ ey هوا ےس
 ےک ید رک ام زظ ےب ۱ : ایسا کی را نابل اکر کا کت ناو تعط سرب لک کت علت ٹی ےس
 زید اس سی یکے یہ ےک ورو بش بلا یل و راما ناد ددا تقویم ن رکات 1 یراسا ےک ماا
 ؟ںود ٹل رک د وک ےہ امی در کن 7 زوم ناسا ۔ےئہ یک لرب لوھ نایب تادذ 7 کپ ہرا لس سر جروس تم ا الپ ےہ ےک دکر ے تللو رورو ید تند تن وہ رم یب ےک بس

 ۱ 1 ۔ےو ڈان و | دراز نازک ادد لد کیا نو اک تشاط سا ےس ںایلراا ٰ
 مس ماہ تسس سود تاک
 رر یر کم یب مز و ٤لا نسب



 امير سیکل کل سالی طلا حرط ساددا مک ہے لاس متکی اسد :

 ۱ زار ۱ ,r نال ےن

 a یک د کرا کک کت لعاب گی روا بس تلاع هد

 ےک هی نا ور
 ۱ ںییساکل ایف بگو ےن ۱

 ارم عر ر دد و کن اشارو شاردا رنگ دال سبب معا 7 ۳
 9 ۳ کس یم ےب ر ےک یس یر دا ترعع ح۔۱ مری | 7 7 اما 22 007+0 9-۳ و 71 جر وا اس چار وس
 ائاساکںیواب 9 و لک ں ڈو مر دا ںالاژسوکں ورڈ ےس دہ اسکن اردا لالود اا0 ر

 ۲ دا لواثثردا نو یما ما ےس اع/رامسالل و راولو یکے دام سینک تہ رها ےک ےس آسرا زور ما م
 ۲ 7 e ۰ ۱ ہیک

 1 ےن تاز ےل ےک تراک ک دانا بد طب یاب یابی کس ھم ےک بل کا کس دادا

 الدوا ےن وارق یک طا زرد انو تروا نو مہ نا ےن لوم تیز توی تل و لس
 ۱ ۱ - ےہ له گرو انگل کشا ی واذا بن ا
 داف صد شهر ربا گیگ ذکر لس ۲ f ر

 بس سبز پان ینا طا و ایدرکں رج طیب ےن سام کی وک ۱ یت 1 ۸

 ٠ هی طا اشد ورنہ مایل سيب کک کت نوار ع طس
 1 الر تیر سازگار ۷ل من ناردن یاب سال سس نا 1
 7 ام یگ مادی تاماذخا ی وسا مارنا ےک ی درد ےن نمک تافل 1 ۰

 | مری ےک ےس اج سنا. ےدرکف تد ےس کس رک ب یر ت ئای ید نا هد رکی کیک برس لک کت نوت اي تے
 کر یرام مانی اکی زد سد دوز رها سا یر ادرٹاک ڈر داو لاب ددا بیر او رسی رانا ل 092
 اک یک ییا تعاع با تدا کوبا نر تن ےک ما اوکت قمار
 ١ و شی 2ام ایک ای را حسام یر اھ کییااکے ٹرک کج سی ہلاک کما باره مالا: ںنن کک

 دا تاع تان الخ ےک نا کنی یی کا را شیک No ںی ANGER لا CH AN‘ وع مز Ê ای سیہ

 1 دام طی تالا ترشا ا ےل بذارم تیز بج تقدس ا کر ام ام کار ؤا ےک نوع

 دم وک کے الم وک اف خان دنا کن یلدا فر یر مشق شرک رغ ےن نوشت

 6 گیس كس اما یک ت الخ کت نیا یروتسد تسع ا یک الخ رک نيست ےہ
 1 ترا بز کانام ترک دم ايم اکر ارگ ےک“ ریه ہت ےک ےل نس ا پارزا
 ک تراس کاب کردو یل نالو ترذصببح+ا اخ ی سالما سانا ای لطمه ےک سرکس ےس ت

 لر رمد بسا کای کک س اا هی هکر اوس نہا سرت ا او تا ایں
 ها ا



3 ۰ 

 دازآم زارع 4۳۵ - ناس تب سم ۱

 ے 2 ى رس دا ما الو “یر یب ان ت9 7 اوہ نخر اک لگ اک دیس ںی ب ق 7

 ۳ را 7 عزا وم ترم ناس ۵ تشک س ج ددم سا ےک ذذ اک هام جر ا اےس و قرم و 2

 و وہ لہ تا هرز یونان ا ےس جو انکی زا اک ارادی مدد لو ےک نا فا

 ساکن اہ بشدت آر: نرد لئ شا
 ااا ت لعن ےن ساس نم لای بس ہد 'ںی ےک سس اک ر بس هو بل ام ےنایزل ريگب سدد جس گم ارم

 ۔ے يدا ساروا 2 نه زد ے باشد کال مک سر یی ها

 1 ے کش ںی الاش کان دردار ہرے ید

 ان اے سسر ربا سا ی ھڑ۔ نرصحر رب لا ارگ ا | نیم کش کن یا یک ین ضا یس لام لاج ے کی لون تری

 7 تازو ترم نل ایا وا ےج تیس ہن کروا یگ نٹ ہد کاتر ہاد اش اپ ںی ی نا سز کم اتد نان گڈ

 بانکی فسا شک
 قرمأازرہنادارییقدرب از ا کرانا کس یگ اکے نان ارم تھر ترارس ریل ےک سا الا سا ےیل 3
 ںی رہے دم پر یک رکے ایپ هر وک ا |« سا یہا ددا یک نا عم تر رزم

 ۔ ےس ڈو کا 0-8 ایٹ ےس لرل ا۔ ۳ تو فا

 رے مکے ںی / یب

 یھب رک کت کس کل نیا ۷ےس ھ23 کک تاش انار مم روا تالا ن نادرا ںسےانںا ناک

 ےل شاو ےس ار ب ےس لی ہن اک ںی مشتری تاب رم کک سوا ۱ تہب 11 ین
 ےب علوم سام هم شان هش تستر شنا ات با شاید ےس سوار 0

 وب ٹعابسکس زی OIE TE ار یار حا تیں نه ار دادا ۸
 ها تہذن تز قاغا دا تب اش

 ILENE غار »از ےس بس ببعي نارور ےکر فک ا مو ری

 | مل ر
 کر تہی یدردا ل دید یک ع چ یک یم لوصا یر ایل با ۷ت سیار وا یم کب ا ان

 7 وک یم لاس سي

 کے ات ےک ل کش ئا غیا ےک ب سد رمز قوی ا نر ےس ںیم تام سا فرم ل عاق اق ا

 نا ںیم اما ےیل ےس دانا ضد کلر سا ئرئاعےن یئ ینگ تفدض سر تولا 727

 ڈنر یراضاڑلاڈ:ں ان ما من ںی نا اکے ںددڑیل ند سا و | رکے ی

 ناتمام یا ےس یی لیپ ےس بس نو چند جم اند سا نآس ادر آی داد
 ںیہ تعامس ا یں ورڈ بگه بر ہار ثنا سرم | قوم ملا با یا ہد عیب حر
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 رس یس د اگے ن وے ےک هد م)و۸ترنحاضں ید یا . - ات الر کٹ یک دن اکی و لا تس یہ ےس

 ٦ رگ گر ےن ےردک اک رشا نکا عینک ین اما ناب« یس ای پارک نس

 ۔ے یکم وادی ٹو

 کک اطا ان اتمرنسےس یکی ما مز از ساےص ی طو تشل راد ر دادو چ ی اس ل اعرب | شا

 الاد ےناھ کر انب کک س ار قیم ای کاہے ےک کد ط وبطم ہدایزوکں ویز کی مال را E ا

 زا س یدین منا توتال ظذ سار ی توش پرتاب ےس یک کک قا

 ارو اول رپ ںی الم یک ا ور 9 و ام هک سو حر طرف نود ےک

 ۳ ۱ ۔ےئ کے ڑ ٹینس لے درا

 ےک ٹیکنا ےا رٹ لو نیب ںومک اک ن اتم کت اعالصا یر وٹس دکار تی زلف

 : اساء یگ الخا اک نے سر وند ین کناں یم نب ین تو ا کا لر نبی کی ہد ی توش کیم ےس

 ١ ار ریسه عذر اک از هرم رم با ن ییا قلی واب دال اک ےس

 نزد یا تستر تام یا ندا ین سس های ےک

 ۲ تا اتل تہی عیش ن مهم ناز رن اس یک ئآرکث معا 7 1 مے سگ 7 ۶ نیناں اس ےرضشدنمل `
 چا

 Û pa اش ا لآ ںاہ اتر لت ہد یم لا عقاید اس هل اچ تیتر

 ےک
 1 ر وو و سہ ہہ وت سو
 ب اعنا اردا ی تر ید کک اس 7 ششم

 طلال
- 

 اند 16]۱6

Ne و 

 ر می امت تر پا اک سا ۳7 اب 71 دب

 ےک سلم سر ن نال ای اف ےس و ورخام ادات 1 سم ماسک نانا تمیز را ان

 اتم تام یے کلہ الوم تعا تم مولعماہہاددا ےک ےس آر ایم روا ےس

 ٍِ ی تک یم یم ان دم تن اح ۔ ے کا ں ا ایام تم تیٰززنا ہادی ے ربا ترے یک رم توس ایا.

 قم خب تیر سرت کیر گھس

 ۳ى انالوروا ںیہ ےسرورب رک روپ ٹو ہد ےھت نگ کرام یر رے ن ا ددا ا لو مے نخر رک کد سنوات

تست تبدا اف می کن اںی گڈ کت اوم تنعح) ںیم ےسر سینا حرط کر تشن
 1 کا ان 

 ۳ 1 اد یک تال ت ارردا ند ات رندن تاک زضنس ید دیک مز گلے ۱۵ بجا و فوم سر د +

 ,۔ےت ےترکنا اس مع تاعاد تطاوکں واش ا ےن تگ یواش



 ناف ےس یم ۱ را
 را لار اس جے

 4 ٥ ر مدا کس بک نسب مش اک نر کہہ گی س سیا بام رک کت امام 2 ۲
 ۱ ا کتور بال ملک نشینی "ےک درا راز ا ین گام انب فر ادم ار ناخ اے اد جان ارد ا ا ہت ےہ ڑی 7 ۱ 0 ۳ ۳ ۲

 مز ود تبنل ا رد غر تفکر اب کید تین پہ بوی: رزق نک .]
 1 ےس ۱ سر .تسپناا

۱ ۱ ۲ 

 2 یو 6 ے نا بتن سرو ںوتلع یر هاب. دام اہ لا وا رب شفت 7
 مج اہ ۵ ۰

5 
7 2 

 ی روت وا دهم اس یہ ےن تادا دنر ےس یک کد کا ۔ےہانچپ اب ازرگ اس کارایی زنا یکی دانا باغ سورج تقی سا ےک اکی کں وباع ےن وہ ادع لع دا یک رسم ابا ےن لا
 لب اہ تورا ترم اذ زن نیا مند بک فست ای نام تر - یدال ں یسک ات کر نازایی و یو شوک ید نگری یر ین اگ رد اہ عد ردد ایک یب کتک تراک امسا ایک زالغا ا رک تس یک ےس ی شال پا را نس ترکی دنیا" | مس ںیم کا ا ےن گم رہ کیہ را دنا اد ےس وی لک

 ۱ یگ بنر اوم توان زا ےرام ںوڑگ روا ےہ یگ فش 1 ها ال يم ہرگری تم نز سنی + بسه سس (٭ر یں اں اب ںیہ یر اب
 تسمه سه تك ۹۵ن ك4 سا  تسپ مژناوس سيب ے ذس نوکر تس یکم یر اش

 کاک ںیہ مانا ےک ںی ںیم منے سروش ارم تر عز دا ےک نا۔ےۓگ من تند سا یر شاڑک زا
 اتم ریٹ ۴ت عا رر شیر اداکار دار ورش ن انما نرصد ےک ص ےک سا لوم تم. ی فضا
 بي مدا تی ان وا رن دا تسنیم اتکا
 کت قو سا. بسر ترس یک ید نا ےس دد شی ے د کن ا ہرا ےک تلا نا لوس الم تاما دان یک اس ود ۔ ےھت ےر تیپ ےس نایک ں لاک ان اردا لک م لگن ی رپ سا ۱
 روا ےس ےگ ود سام اوم زد تورو ہال ےب ےس تے یر مو یں زا تیر و ضدی یل ےس س م روا دہ کل اتتا کیا از 0 اف سر یر یکی کس قدم یہ بس کنی
 نطو س 7 گل اتو سرد ا ر ہر تبر ورس لال اصل رگ ع اس ےک انس دم ںی ا
 کر ر الام ےک تمہ ہم ورک کرت ردا قست ترک رنم کب ح كندا ایک راب م 2 7 کس سوپ ےک تووہ رک یکم از تریاک ت شا دخ کت انف نما کذب ی

: 
1 

 SS ےن ےک ےہ



RD رک مگس ید پس لب اس یاهو تررزم یکن ادا و مززتم#ن o 

 سا .ےاحایکر ناکام ہد کس ی لی افممےک وطن دہ ڑج س رکلکل ی ےس بک ات ۓت ارشاد 7

 و 1 ھ رک یب رمز ۳ 7 2 2 .E e رب ۱

 تاس تارو یی زد کت ملا من تیم کش روا يک مرام
 اچ ےک لر شن ات کبک کت شد سا لک اش يا کیک

 ا امیر دا لولو حج سچ ئی مو رک یبا سوت اسکا کر نال تیم امار الع ۱

 بس نا

 3 fp ۱ سم ۱ ٹن

 روا لا تی یب رعد ایٹ بے ترانو لس یا وم ترص لای یر اب ترقی ریل ں اس

 ٠ ککے ل ۱ ۱

 1 می برلین ایا مال تدراددع یل سیر اک خد کیے نس نالو نسیم 3

 اما ںی کش و کک یس مکه ترا باو کہ ابا الات دوشم ا یا کہ کت

 تہ کر قت بالی اراک ےس لغ بام کل پاپ لرپ بهت
 رب تر تب ل اس یه ےک گنج تگ یم او عتبات تار ہار
 ےک فاسد ےک نئ االول رعت دا دھکا ےک ےہ ا انی عا اکرام اورد لن تنور

 مان اتو زر رک ر یا ےب اطر بش | تلامباروا ای/ت بت ید نرگررپ

 ۳ ا تب هدر ماد ےس دین ضد شرک ھر مر ئدازا ےہ ےک لک کر دا

 ا ب اطل سلا تک رب نال ۔ بسر ریہ ےک ارب رک او ےک اتوا هرز پف

 1 ازآن ےک نہا ار اول ےک اند ےس کیروج هدرگ کن العا ال ترنم یا اچ

 ۱ ۔2ےرر از نیاز یل یو اس اڑآ کم

 دت عصا ےک نایب کشاند گرما سس ےس قد ما ۳ 1 مرا رپ

 < دس نا نگر مر تر یاد نت لی
 هتل ادا تبا ہد کوی اجر شرکت لی ےن توکی زار بن یم ں یت تاجا کیا ےس یز

 ا چ ےس یراق ی فسفات تکست کدر ایک راو زت

 اپس اک ںی م ادا سرک کتک گز اب کالا وک یت مکے
 | ہد کان اوج ےس نمک بے ےن کاما اکے انا رمح ا ۔ےہ

 م ھج سکس جعل رت
:1 
(8 



 a E راز ا 4۳ i نا

 7 ا او

 o ۱ مر لس اسکے سرشار تر سا ےک وا ار مارنا ۰ نمد رج

 بیات ساسی لکه کس نیوز رول و

E ESE 
 رواج ےک تکا یر ےک لس اکر یک اروا تند ےک سالا ےک اع ساق ںین ید ازل ہہ اسم کاکا ارپ سس یه یاب
 پا ااغ اف پسیلد یی تب ۷ تا اس ناز الم رمح یی راج تک یک

  ۲راشو تگ رپ ےس لو او ےک ھا شاد اس ا چرب زود

 ٠ نا تگ شیدا
 روض تتإ یم نزم ر ل طس پا م اھت  ۱ےہ کک تہ رو گرو لوط سس ع انونس کا ل 7رکے ںی یر واد _ وپ کمیاب تک
 سا ہتھ را" ا سل... ضیا زير لاک ال ا
 روا ا اک وس لس س1 لومرا ی راپا | گئ ار ۔ ید بوم راز سینک

 سلو زاد سا یکتا رےہ یبا دا نو پو

 ات فساد ال رج لک هو یک ار سرعت تم مرضا - وام ا لو
 فا ےس مارا رس رر طر ےر کرا لک تب یس سس ۱

 و رو لیل یو ره فلک ک سس یر
 ر لا سز ےک ےک ن انوردا رک دے اک لئ ا 7

 ت یگ ہہو کدر ب ےک کرم مع ےک رگ اوت ڈا بسر ایم رر ےک ا شصت لک تام لو اما ا کس کس ایمان س یر دس نا تسلط شاد تر کردیا کک زار
 7 فلور کک هد تو زد ےس ےرکد طب ِ ر ےک ئی ایان ورمان یکے ا ۱ کک الس سارہ ارگ کسي تیک دام یم ات هک ر 4 نکیل ید تابا کسا رش ی توس و تز ںی بیدار و یر کا

 رک تک اکا هه ےس وری لر کتب کیک اپ س ییا ےس رات و رز ۔ ےک ہد ایپ ی درکے کر یب سلا حس کل تونا لم .i راز کی لات تد بک یاس وت کسا یر کس : دریک انک ں اس تست تا نوت ںی ۔ ا تالے فقط کر اتم یورک برج تا کوک ورم اقا

 "1 ۸ مس



 بر مال ٠< : - نالہ

 ۱ ۱ * روت سرور اکر اکا سا ےس ےل سشلاو داف وار ےک ا اکہ ه الا تمور:
 0 2 ما سست دپ نر انس وکی زکر یھب نریم اھ رم ميس کف نے اڑا
 و 0. ںی ول اک ! رز اب تان اکا ےک نت
 بت" 75۶ ۱ نم 1 لر 1

 1 بج یک ےس روم او ینا ےل ےک تیک بي الساس ورک یت ی حک تلد س ےہ ھا
 ناز زن انک س ی ک ت سوم رن ما کرج لپ سا ادا
 اب کک اف اٹ اہبرداں یھی اجے رکے فی لے نا تک نرمی فشن ورک اص

 ا رگ
 زا لند یب ےک س ار دایر اوور ےس ب ایپ وج تک اگ ساکن العرب یک ما ید نرمو و و زآ

 اباد ےس تن اشنا هد ید درد بالا وک تتح دا تسمم
 2 اب بل یر صور

 ےس سا گر کد در پک ےک شارف بن کان سطل کلام ایش مچ نا سراہا ڈی دونا
 1 رت رة ساددا تک ےک رپ ںوڑدا لری لا هر بسر کاو ووی ن ےس بسر پب رئیل اتو ر

 اوستا ناز بد رماد نت کت اح تخ ر ےک جی یذ اکو نٹ جانت وزعت ین
 ٠ چ یر سجاد دش لسا واد ےک کا وہ تانا نا یکی یکے نکس نا
 ۱ ۱۱۱ کر تربت ےک وتو سس ترم یز خا لر ا ںیم بد ںیہ س سرد الکی تک یک

 - i ۱۰ ہنگو شراب س نو ےک نو پا ہد ےک کدا تیتر فکر ما شکاری
e ۳۷ ۰13 ےک ناسا احب لر ےس لا ۶۔۹۸ ۱ در  

 تمهیدات نین تن نم لو یک ےن یکن ۔ناحا ر تک ٢ ےیج الو ت رمح ییہ ابا ےک کیش روا یخ 7 ١ ر هم
 ھا 7پ گن کر ےس

 لار کل با تتح ا ےک ےہر کو رک ت حس برت ت رہ کد لبا اد کس اہک او
 2 ناو نماردا بسا تورا ساکت نالا تار نو ہو کای روا سیم ناتا سا عر سکت شاشا کل دو
 ی لو وا کو ںوہ ےک ای یک تم ےک ت ضا ںی سان ای شنید کا
 1 7 انے ےک سس ناکماک نج ےسر کد رم ریپ نکی کل ورد نیا عروس ےس تح ہا هد دد

 5 ت ارز سر ۔ امکت شد لے رد بارد ا تقل رزلگزراںرزز تیمی ہک( ںرل ارگ اردا ںورب ےک نا 2 ۱ دم مج =« 6 ۰ 9سم ۰ /



 رز تھ مے دس ا

 e اتم شاسی : نیز اچ ےک وم ان د کی نا تاب گاه ار و ےہ ات یخ ملا سم < یس ات لا گے او کت قوب کن اگهی اڈے بس اکی ٹن یا الد تزح ایہ تیصت عارف دان امر بکر ںی ران کن کر مارک اما تست

 رار رک شود عرط کہف آم رگ کن ام خاد: تاو کاب حر کمد بآل دداوقسا حرط یک لہ مر 7 ۱
 رو زر کم مک داد یاس رد لطفا طن اچ ی کس لادا جر
 ۱ سا کنان تک ا

 - شا ںی مد لاکر راک صعاص ںی م ناس لیڈر تسوگر تيم اتسا کتی
 ین تبع یس نما ماس دا نح ننه یا نیم کت انکار.
 هارو... ےڑوم ےک تاشو زعم لقب مک یک ت ماقا بز« اب یک کسر لود هاو یک رب هد کت اد
 ارم تافل -و ور ارز هم با کاپ نم یا کس ذا ایپ افکت نا لک سه
 ِ ۔ںوہ نهار ےس ارم ےنپا روا ےس لا
 یتیم 2 مکانی نو ےب دما تکاب 2 دئے اد یم یس ںوڈورک ۱
 ید کلا فن ردزدر ۷۷ ےج یم ناشاد یاد بیا ےک نی ناتار دا یر ام کر ود بیا ےک تالا: یوم سیا ہد یکے
 تي یم ےن سیا ہد باب ایگ ایک ل ںی کان ود اگے ابا نم اس
 فک اسکن راد روا رکن راک اکر اہل نال یر فسا ےک سعب اب ےک کر یگ رس یں یہ انکی کس ںی
 رر لا وا سوپ ےس اندر تیام کوک ال اراک مان کن کروا اک سرکل سام عرش وع لا
 ۱ ۔ےہ اپ ہدایز فسا ترس یر

 ےس اتڑکہ ر افا ےس دال اط تساارو | )سود ردا سار ب یف ےہ تساوی سس ےس ایان یا و رزم ہد ادم یخ ارد ےس ا کچا ید اب ےس سی لد هفت مالا: لن یا ام خم یب ےس یمنی یل لوک ا دا رب اس ید أل یہ تک مس تر ل اہم های ور سس صاع تی ید شکن یک ید کد لٹا دا ما
 . شابس زا ۰ _-ںیرتنفمر زط ےک ببس ںزلد د کد شد بلبا



 کم ار طرف ندر ید دنر ںیم ےل ےس یہ س ( ضخ نا دوا ارہب وں نوا امر رواں ودیا نت

 رام ے ا ٠ err نیسیزؤب

 "تے سس رنو مان لو

 ۱ ام )ل

 ی

 سج بد مرو ل ایم ےس رو ۰ ِ

 1 تر ہر تازو لوو ل ۱

 ۸ زا کت مچ تاب ہک زب ام ںیہ جب وس یر کو ےہ ق ٣ت یف یر 7 نل خم ورم اڑ7 مالک )لو

 | ایی کل! تن ابرکه ما مرا یر ےئاج ایک سس ایک وا۔ ےس ا ایک تس ںام
 ۵ اش رم گویم ںوزوم ئل ےک مارکن گزار ورک ساری ےس ںی نا ؛ ںی رکی چپ ےن ےک نا ہوا

 نام یر ںوہ ست نے اد تیره کس ین یتیم ذی
 2 7 نوه لمس بسه ها تیر ےک تو و تقرر نا ےہ ریپ ےے راہ زا مدو ںیم

 فدا اب اخآاکی د صد جم. یر کد اتو ودر شم ےس شب ابیرصدتشتزل درد.

 | اش تو کرب ےس ںیم نی بوجہ فکر فتللا میا یکب اھا ی ا یر صرب

۱ ۱ 
 رکا تیا یس اب تمت ت جاس ا ہرا ےہ را اب ںیم نا کک لن ا اداندوم کے اہ
 تقوی ںیم سوت لن“ لالا "تگ یس ےک رک ںیم ںی تعال ص اکا کیم نار کا تد کن سس ےکر او
 ٢ ابر یا پن ےل لا ےھت ید ام هیت مام ی شوکت یت اج صاف گور طب ئل ےک ص اونو ما
 | مچ ات اک ہار قت بولسا ےہ ا یم تی آه ترول ئل ےن ےک ہین ےس ںزنر دہر اس
 | نایمرد ےک ال رد ام اون یاس اھ راکے نر و رکا ھند یی یی پروا اھت یک نامی ےس س ا ذو رک
 1 تہ دیت اربا ےم لالا! یھب ی داود ترو کدر جوا ےک ہل اح ںی ابد یا کت الگ ںیم ےنوہار ساعت طر

 ۱ گال اس ںیہ ترم تقو سورن تہ ما تیک ات یک تس یاو کت سایت ارم یدک

 زا, )ما ےس قانات کیا ھم ںی کل اس اتو دف سکه اب کي ہلا یی کک اش
 ۱ کا اش ےس اک اردو رک س امی ماتو ںیم

 چ ےگ گو ںیم قل کام ںوہم سوز ۳ تيم یخ یس ور یس یبا ام

 ابا “خيا ا



f cp ناو 

 نو س اشور رنک باعد کتب سل کرد یو کیس اعم ص ایہ ا لام

 امت ڈال ںیم نار یم ےک تستر یک نو هاب ےل ت کو بکس شیت ےک ارزی رکا ےرامچ ِ ۱

 مالک کر هر یک یس رم ص واقر ا ناو ارا خیس ا ا تا
 وات ترا مو لا مینو طب یھب سس یم نا جم گرم سجا تر نکی شا ا
 . ۔ےر ےک یاسر یکم اوخیرکے مم اکے لر رکےت ا ےتا هو ۱۳ جت ام لج ےسیج ۔ نیر

 کلا اس 7 و ان موضع کرت ںی لادم زیبا تموم ارلا 1 و کر نر 1

 = ےرر اوس و مک استپ سان! بت تاسیس مزود رواس اھ رک لو کلا رک حس بسا

 ےک مار جے ورڈ یل هد کرا ےس لود مے لو دن ررگی کس ںیہن ہو هل من رو دن موم یو نم

 را ےک وجه سیم سطح سا رهبر رب حالف کت کمو سیم ےک رک اور ےل لک ب ےس تمامساسحاو تا
 ۱ - مس رس ےک سا ںیم اعط سا رز | برپا 5

 رور ینا ےک دز کب نا رک بک رٹ کنی نا یھب جاے نق ٣و راعف) ےک الو

 ےس ہو ابر یکی کد تب + ر ےک کا ا ےک نا کما ھت اس ےک تر تا | تماس

 را یک ا لوس اساس اک ت تمر ص کر ںیم یر عد ازم نم کرلے ڑوعو اکے ار تعامع اد تح“ ےک نا ہد

 گ کز زد ورخ تماعتسرو تار تام رس ےےنپا ےن ںومنل ہک سہی کر یا ازرگ' ایہ میپ تاکی تان کلپ

 هو نیلم تا اش ںیہ نم حت سس ی لم کیا ایی رے ےس سس ریبن وج یار ٹرک نت لامپ ارگ اش
 ایک ل اس تیت اوہ ہن روک مان ی ےک ے ھا کیا ےن سر ےن نی ےل ےک کلر وا تم (مراساوکت نوا

 رراص ےہ ہاگرا کردو اھت و یگ بج یہ اھ ار تووپ ترفو ضا ہل ایم ئر تو۰ ےہ یجب سین سا

 : اگے اجے اسپرشبتخرذ

lg)رودر لالما لاسور وس سہو مم ےہ ےک تہ نیشن و ی  

 "خراب رود کک e ۲۳ ےس اقرب ا a زایمان ات ںیہ ےرااز 2,
 ر ودر ل الدا عت هر کی رع) رحم ار یک اس کی لار کہا“ ماسی لر ےکن ا چرم .هب
 ریش ۱ ےک بلاطو رم ام ؛ تور کتب لار تا نںوہنا یہ تد یر قتل ا یکدم “رل خال

 ںیم قرب یب یر )یر یت ام یک لک شن امص ے س ںورابخا یہی شئے نا الار ہل کن لت شر اک اینو کت فا

 حی کب لط مانع "ل الا ام ہربد ایر سار و )اب ل ا ہو ءاہکرایصا ےل السا ارب وج ںیم سس ےک وما ا

 دیک شر ےک ےن نو ار ےک تسکین اب مام حرطسج ںیزانا ےسا ییرکرآ است تا

 اپل سر نشعے ارا اھت نازخ اس کات ںیہ «لالما امریکا کس ایم اگ علامت

 زنی تک رکت قانع یکم قد سارا ۔ شیخ ند و )کر کن نر 00۳



 دا ۱ )۳ . نیسپںب

 دو ےہ اغ : گے آب کت رز گن ون وت کلید فنا یم ےنوہ لپ کف تیس. ےھت

سار درک قر ینہ ےس اما متر یک
 ۱ ۲ ین یہ رقم که راد ےک 

 چک حر ںیم لووق واج ےس از نی نوامبر اس اگ ا

 ا چ لب سوار ےس تحد ید اب باہم اک دزد اب ی تہ ياضحس کلا
 | نادر هم قیاس ےس اسم« دنر مسا آیہ لی اب نو

چ دکل دی جواس هلی کت دا۶ ما کیک ب جب سی سم
 ۱ و روا کں ویک ایپل صا. اب این

 دبی سیلک ضریب رب تراس |

 هک ل اد ناجا ںوگز ےک تد خب ں امد تام اچ نام اسکی راز ربا نکل ها لر

سد گر اکت کد ےس نین قور ںیہن نکے یت قیقحیب ؟ ےس خرم اس نوکان روس
 ندا ارے 

 کا ید ت یر فرط کن یبعلا بص صر آے ہور فر سرو کز ٹک سارو فوخاکراد ےس ساک

 ات شا یھ اک اک تن ایعاو ںی فرح ںیم ناک اکر سری - سد لات یہرکل وتو ترس ارس ےک

 ۳ ۱ ۱ ۔ ےئان درک مکس یم لگن ارس ےل ےک تل مت کن ومرلگر وا نرم

 ل ی کت اتوا نام گی ازکم ند یق ت اذار یارک دنا سٹ یز انا و و وج

 ۱ رے اط نیر یہ ےک لن ےل رک یمن ںیہ س لاس س اکا «لویارش

5 
 1 ا۰ ںی ادم ںی

 ینا گن قرمز ئازخو رصد ناب ےک رر ب ںی ازا رکون ین نس

 ارور اص ےس ےک لو اڑی ڈا ےس ںولیرم نا ییہ مجاز قد رم
 ا ند ںی یت یہ کک یں ایی

 ا دام یک رول مر طوس ںیہ نی یھت ات ےل ےن ےک ںی ویٹ ش مان تاب تم

 درام نیکو لس کی یا ایلنا انی شن اتسار بنر ںم حفر چپ ترش سا الار ایم ں ہک

 ره گز تیفیکیکر یر١ ےہ اتکا ازز Ee بل سا. اگر اہے اس ہل

5 

8 

ن گر ےک تشکر ماص هر ان ورک ی
ترسم رده اش ما چی

 1 

 لات ںیم شا بننا سیرپ فیلح کی نوچ کا هد- ںیہ قہ دایتر وا جاؤ ر ایز مغەدان لر کان ارم

 تسا ےرض ےس و کو شورو لص نر دوتا کلر ںیم

 کو بج کز ایراد لوس ریا یا ےک نار وار صا تن وا رز هو مس

نارسایی لاو سا .ےٹجتت حص لپ
 الو کت کم صاف 

 تہ ہل اف



 را کا واال ۳۵ نراس ے سی ۱ ۱

 7 مرمت یک ل ںی اکے اوہ یی کل ۳ سی برگ سنا

 وک دوا ںویض الا او ےک ںیہ ںیم ہل ےک دو دیق ہک زرد تسع ملایر

 یی یر ددد ین دوس ںیم نام رہ تل حر طیب اض یا اب نارکیکن ا تاب ےس طب 1 ںایلیچپ 2

 زیان لوکس ںیم نا. یھت حل اط ےک رنز وج یھب یاد دایر اتے سوا یں اکہ رش تاک گے رخ نوبت ا

 نوبت کرک کد افا ساو ےل ۔ قے اکا سد ۔ ےہ ھ ادیب ےل اساہ لاس تازن ی ناو تا

 ا

 نشر ںی نند من جت ںیہن کیا نرو | نوش یکی زن یاس

 ید - اہ ابال رانا گرگ عا تمم ترط یادمان ںیم * ںدرک گم تحقد یکے وک وفود و لاس ےس ںی + ےہ لا. ٤

 - نو نان تی اک فرحرکں جت ته اف مولعم یز تو ا رس نم رب فرط یر سد

 ترس از تہ ۱

 مام شیو لد لار رت از

 حف ںاش فلز کش شنو .

 ۾ ےہوک بس اتا وب ر رھ درم ےس ںیہ توان یا
 ۔ ے ایپ ر بامچ یھب اب اے رک ازرییفت جت: مود و لوا کنار تنا ناچ -

 1 ا ۲
۳ 

 ۔ ےس لاش ےب ںیم ترشزلم سیکل ورم یاس وج لو د س

 باا یز و القرد - ۳

 رطاتدایغ-هب ولا امه

 رکےن ےک غ السا لارا ےہ نوژ تعاضوت تالتتعو نیب ضم ور اب توہم ووطخاپ هساسر سض
 "اتم اوع یمن وا ا وہ نیمار ور صقناکت عاش) یکن ا ےسجر سا. سو پايقرضب ھر ااف کب تک لا

 ۔ یک چک بس ان اند پاچ ںیمادن) بس انی یب "یزد نایت دخت رط کی تست نا

 لوک ا با مآ ایک یبا ےانوومررخرک ۷ن یر نیل نسل ام یر رسک ت تاق نا بسا | و ی ار
ed <اند ںیہ غزہ  

 لر اسب. ایگت و شو تبار بام ے لاو مار نان ےہ ود زا راي ںیہ نی لاسر کیا

 ( رش ام : سر رواہ ۷,« ل السا اھ چوب عم لارح .تعاط سب سب

 ( رت اعد: یر تی الر ب: لری یم قاو روس ۔۷

 روا ںی اپ تک ع اا بلا "پر جک بکار« راک نرج,۲م لالما ار لر م
 ہت

۱ 



 0 .ef نالس ےس

 تک
 مه

 ا

 ص کم وصح

 ۔ہ

5 ۱ 

 1 2. - ھ۳ ۱

 ۔ ٦

 ۔ ےت ج ہریفز “چرا ناخب ںیم واس

 )۳ سرخ نرجر ۷۴ لدلمار او داش ترس

 < اضرار ور صندل ودا کلان ازم

 (انیار 7 صلارصخ

 ( ایر یار! لاش

 7 ایر ورم رزق ںاہٹترٹ نادر

 : ازم بجز و درترک دا تب 1 اب بینی کس کرم خم هر رج ترضح ےب

 4 ہزاما تم انگل ا - لم لن ف کب ےہ روک ت سر ارو گن رچ ظلم راہب یوزر ار

 ۲ e نو وہ تام جت اب

 ب ےس ےک وا باع اروا اش کیت رضا و ظص تادا
 ۱ لگو ات از  ںیزلفلفب اکبر یی کیک نل ام

 تیس لا هرز پیطلار لا

 ۱ 6۱۸/۸۰۱۳ : ص لوا جنم ہرکرڈیز مررت ازاد ربی رس

 سلو ور ۔ز۔ یت یر کے ان تی ےک ناس ےک نیٹ لیتر ماما قرب

۵ - ۱9) 
۱ 

 1 اض تل موم اپ ملل جہ باد ہی ہا رب

 ا د یک سروپ یش ںیہن یھ ا کک قو سا اھ ان
 ۱ تل 4و و اس لو

 تر لک مد و یا 7 تر تدم نر

 ۴م یوم ترا نوک تک یز ادا جرطیسا + اد . لام لاد ا برس مچ سا. تست

 ۳ ےہ یار فنی وب یا ترس سک هری ترم سا س ں فرض بعز نبا
 ||| لیفو ریا“ تبرز سرش ےس کس از ےس منی کک رک ی تگ شب

 ۳ | ےس ٹبعاتا۔ یو حن اسا جہ اور ڈا انا با هست تمام تی تجد تر باسا

 5 rd یکے ےن دہ زی اتا ما ےہ دا بلاط ضبط ر کیپ ات

 ۱ ۱ ی کا



 راز ملال. 3 eft ` نالت

 ےک ناروے ےن ھا ات ارخ) ےس لای عو اوم ج امن ا طا ےک ترين ۳ 2 ۱ رہ مور یھب تعب کس جناب بم ايم لاک ود مکا کنار. و ۔ےنڑآم سلب ارس هل ناسا ےس سرا ےب یوگا رس
 دار از ےرڈ ےن چچی وا ےس رستم سا - یک یا که اٹ ےہ ابتا نام
 گے داس لپ
 باز یہ ن کم ارگ لار کل انچ رک که س ںیہ ناک ےگ یا ےن ےس لت لب حرط ۱ سس دعب ےک لڑ عت امر و | یاب دید برا یب ورد ھوزہ کیک ضش کت از کره هک سلا وک ۱ زم تارتا چ تکفیری ےک ید یر نک ین اسم.

 نرم زا. ںی یب چرم اکسیر وکو د ںیم تالاع ےک تو سالم یک ٹکر ناشاد( نہں تغب میر ض لر ا ماپ اتمع اش زین نیت تساند رم شف سبد تعادل راک رس درون ناز هر را ےس ١ تو تست ید نيم کوری بت اک نرو هم.

 ناب تم سمن یھب جوشی رر نیا ر امم ےن سا ایر یی رس ر ی تک رد تر نسا
 شارپ کن انا عرف تا قم عرب نیت کل میت ارن لوس ترس ےک ر جحا وین رو اغا هر ارح ےک ليست اک اک یہ اہک ید ےس لاین سا لج ی رسو ضککن اتکا ر ی اشک بیک رگراع “ الم یم یی لا رس راکت یک
 ٹر ےک“ ص روس تاکرشم 2T . ےہ قاب افتر نشب نرو جم ۱ و سا. ارآن امہ یب ین * ص روس نو ےس کدو انا ڈر ئن رک تیشہ رہ تاباق م ات اےس یز

 یس ض ہک جهت هر تیار چ کی کسو ےل ٹ کیپ تیر قد ںیم یتا ےک تک روس ۱ ۱ ( س۴٣ + مدد ریز ۔ چاپ ۱ اسیر فرز رس ےس نج نا ور اکا کن اہ تیم : )۳۳ صر یگں یھ یہ
 ترم کلا ۔یرکادیب تل کل گی یخ بازه ار کل سے یتا پتلا یر اطا تیزاب
 )9> : س مور رار یکے ل ںیہ یا وح ےک ید روس

 دوو ( سبب یر“ مس "اب, ترفعار قاب : نبتفگی یرنور ےس تار تک ایا روم
 ا

 _ خط



 سہہ ےےےہےےرسےصسسدس-مسمجویا

 1 رزین ا نار نایبىلا بال یرسو ہا رے ن الارز 7 ا امار ز لصق یک تاباق ضیا نر ارد ےب ۔ ی" ایسیا بار ور

 رازی ۱ ,iM رہے ہم -

 9 (۵- سود رہا یکے ںیہ تفص روس رشک کس اون ۱

 ر 1 تص اپ تن سود ے تان رک تار مام یبا ںی یا و یس کے سنی عروس ۔ھ

 : IFA: e) ی ںی تیت خا کے م تروس ھ تک ہروسلیصفت

 1 ۷۳ ات ایا کن ےک نا روم ملے کر تیگدکں ہہ ےنارذ ںیم تایر شک نونموم روس ۔ك

 1 زر ۔الہز نا وا و ے اجایکر امر طو اوس ےک سس ۔ ےّیلِطاکي اوزا ایا |! فص

 3 سیر چرم سر را فا مالقروا دات ںیم یاس وس یک فو کن . شا راج یک ی الغ یس بیع

 اعا عزز 2 يک ی با کس نر تار 7ور کت اب یر ق اوا و کپ

 ` :aps) بس اگے ںی تایر سن کنج رس باوا
 ۳ شرب سوو سیم لد ےس ناکا اسکن لت یک بلاطم یع ےک ا تک 1 €

 0. رہ رد بارہ لسضفم کت اد جج ےس یم تا اوم ۔ اھم ی ایکٹ تار اع مات السر وا ںی ید ورع

 ( اکر باطری با ایک نکل اکی یر اھ اک ان رم حرط یس یہ ل اک ت ود یکن ید ل حبر

 ۰ 1 راز قن بای ,طحاط )- ےب ازح | روس ںیم ورعب ھر وس ای رک بان مروری لک 4

 ات رت س تروا یلایق لن و اشتروا ںواو نا ےک حالت لپ ارا یآ کے ضد
 1 ںیہن ےک

 7 یر یکن اهر ردا ےک ہر تان “ون زمرو ےس سیر یر سنیے ےہ سرما بس

 یک 7 رم عمرتٹت اک اک لم یری تقص گم ےس یر پیر اسے( راج یر سدد ناطے

 ۱ ی ون رس ان کی اوم مرک

 هر سا مود تک اگ زوس لوقا۔ ںی ےل سیہ ناس کود ترص ےک
 1 نما تیا نایب پز کو ہن اشد مع تارک لم ایت عن وک
 جلال سایش

 ال اپ سام ہل ی ھم تے. جا

 رر ین هم کردن یت تفت روتم ےک ت ید صر منت عابر ںیہ باطل بحرا

 ( م سمور راک ۔ ےہ لپ اگه اظ" نایبا - ںیہن

 ناتمام 7 | نی نوداعلا مه گكئازاٹ ارد یتتبا نیت هل
 ۱ 0 0 ےل ان ت رر ودص یر سود ق وکار ےک نا تبلت یر شار ڈال ,ںیییگ

۳۹ 



 ازم ال : ۳۹ ۱ ندس تیر

 موکت یدک یھ بم ےن چی مک مو بل با کم رک یم تایر شکن - ا
 امگا ر سیم یی نو نل ےک و وسد لار رو ےس نیر نی نت شنا

 سس | دعب ےک ت ایر ایر نی لا ke) سود دلعر۔ گه سس نایب کر نت کن ا ےئاھ تستر ایف

 ۔ گر کراتفا ترک نوش : مک ر یم ےک ثیص

 ی هد ج ہک ےس ضا اش عر اد مک و تا
 (۱۳۷ صندرطر گو تیل صف کس ا و ورق یت ںیہ ناپ بس ۱
 ےک ا روا شا .نولنوالان وقلاس ۳ ےگ وہم ےترکت یب هنعاوضرو منع هللا یضر 1

 نر ونشو لوس )ےس اھ تبت اک یاس ؛ ای ںیہ ںیم ہار یک

 ( ٥۵ مود ۔ دیگ لیت ر ںی نا یکن تو کت ا کاو فاس سارت ک

 کب ا ںیرصر ٢ اخت ےک ئ تضر وا تعسر ترظنبک یک اک اکا سا ںیم تاک تیک وپ خروس - 3

 "یک رت اد لرد نا ے تط سن امام ا ۔یک ین ئوک

 اکن ا نیک ںیہ اپ ےرکل ور ط تالاب ؟ ںیہن مور ی رک ل ےک تا او نا رر اب٦ ت حا ار ٠

 ( + : مم ودرب برق نان ےن ایلا لم
 تستی کر رد لا رده | مسلسل ن تراکت حل یس ہال

 ( ۳۰۶ : سمودملج کد ںیہن الا ٹل متی سر سیم از ۰. ںیمناب
 اروم گم کیا ماکت ےس آر اوم اکن تنے و وو لئ ھ7 ۱

 اہگيگں ین س امت رو کتی کس اف ےک ےززاا تریاک" رتاصبلا سام ر تن

 ۔ ےس ارق ظص الب تریلی رسک ترضارم ےک سا

 یت ینہ ںیہ کت تار نی ها کن نرفتیم مات یا ںی“ مزار ہا

 : سارق . ساب کر مل لا یمن نارتلامررا نر رض فرصت منت و روا تر تیم ۱

Eمرگ تک تبحر شو نآرت نکن, قو تنسو بانک راعم حیا جور  
 یلاردا - یکے عرش و از ےس کا ںی ناز ۔ںیہن جو ای لیک سا /

 کک با تری فک ناز تقارن ںیہ ر اعبلا وستم ہر یز س ا
 ےکت حح ایم و نارطارت یو دوا تعاضد نام اسب زور پ زور ۔ غرب ںیہ یس ترطس ا 5

 برم تب اینکار اکے نس ےک ا ترک اب ںیم ات برشی ۱

 ا

 ںوز س ےک کت یا سا ےب بج سا درک اتم سیم لک نیا جداد مارکت رد ےک نا بب

WUN jeje N 



 تام و و بٹ سو

 ما ۱ " ہو ںی ٦ ناله سس

 سم برق سپہ ںیم یس نایب نم ریاض ےہ رہیا اس
 < (۱۰۳ + صل وا حریر

 1 اف بک تالا ناکہ لکیر ماتت آں یو “ہرا کیا ا ۲

 ۳ ییریینت تم ہو اب از ےس بسر ےس اھچ اہ اعم تابام ر روت لطم سرب وا٣ وع

 ۱ منوتو اس ما رب کل( ےکردقم نحر ےک ا
 ۱ دو ین وکز وا - ےئاہ ہر صا ات این اتے نا تیر ات لر

 | نزن بت رر کو کن تاب کت اض اراد تام در ےس نا کس
 1 لام اک سو آید زر مر اش تقدیر ہن رزم تاباوج یک

 روم و اں یش ایا ںی اسا ض کار واش زر اک ےس ےس تو سا« ےہ

 r= pi4) : سود ر لپ هرز ۔وہ ایکو ےسر رن

 ۳ لر معا ا ارقام کیک هر[
 0 + نیت ارف یر 7ںیہ اب د کرہ ےن نیل فرق "ی اپرا

 ۱۳ قم کی زارو نتن تتن نشا تیم تلت تقی حر
 ۳ :e) صر وا حر لپ گروگان مو تسب

 رو ا7 ےت کن رش تہ ےس سار تن قم ۔ اھ امھک یم تل تست + رک رله سیا

 “او مرق ویا تی یف ہو یر جج ٌ

 ۱ تی با تے ۳
 ۱ ٹیم حط س ا ںیم بابا مچ کہ رک ا اطم وص مات قا نئ ےن ںیم کد

 ماتا اک ؤازم ںیہ چ باطل رسم اپ انجن ول اب ںیہ اب ےس ساز ناک ک
 ےک ےک کق ر ےس ےے اچ رن د رز چ ق رک که کپ زا چپر نا نار ۰ےہ ایک

 ۳5 . وہ یروزعاضاج

 یک ۳ متشکل فکس ی 1 ڈا ا

 فوت تر یکل اس سر تراس اڑا ںیودو کت 11 یرازآر اب ص لو ترص تا

 و لا "لوہا ےک یر پتا ےس فیباند تین منا ےہ 7ر تامزا یخ ےک تقف اب -ید

 5چ 2 تی یاسر ع اہروا لتا راقم کے ںیم نی ںیہ ہو الم ےک ن ا ت الاتو نیماضم کیا

 4 اپ تل ںی ت بلخ نر ری ۔ ےس رپ شکر نا ضرر تیام مز یھکےک وف لص 1

1 1 

 رم



 رزرو «۵ا  نیسوشرب |

 بطخاکدڑم ا ساب یکم اکر ترا خاکہ شالم) صاق سس الا کک یوں یم یل شے گے یا

 نا۔ تماصبخاک فلا ہال ں سیا لازم ترم ےب طخ ےک ںوسنرڈناکتفالخ تم ترا
 ی کا تفت امورو نیز ںیم اب سا یھی نذار ےل انک بر تسرف کیت
 ا نرم ما یا

 ورم افت اھٹا ورک یش و ا یاسر نیلوم ںوہ ٥ رافا وا ںی کیچ ا
 اوہ ےس یک روتررکروا ایک را صد رسد ےس جو یس ںی | ےس ںیم ںورض ۔ںیتب یی اور اروا ےزومم ےس ری

 ۱ ۔ ےانزب ابا انک ا ٠اھت ب اب کی یف ترک مکن گہر کن
 ٹک ابتا و بیتزروا لوزن ز زرط هکر ںیہ باب رپ دم ۲

 ا وو و ےگ دن مت ٦

 نامر ی تاس کسر ےس "عا سلا نلرم کل رو رر اتا ےل س مت ےہ لک انکے اپ چپ
 رع ترف لک ما باہ مکا مے ےک تر ر قدروا یش ید اک یش تعابط یک اصیل یو "نا
 ام کت روا اب کن ویش الت ےس فرط کت سرت رج تع اہ یکی ی اتر رم لگد رک ےن ےک پا

 می

1 

1 
1 
۷ 

 2 د ےل ہی مہر سس مات جا
 2 نی ےیداذ گرو تک ا. ۳

 - لاک غرور وا رحمو یک لح لا ۱ ها کرک

 ےن ےس نوک صف بو و نت تی ام کل اس تی کس ۲
 َ تر رگارپولمپ

 ےک ترنسو باکو فکر مر فک نارب ےن ںومنا بج ۔ سنا لاا اوم کر رگ سير د ۔۳

 درو بالغا ید ای اک ود مت عا ےن توعد یک ومر و | ینا کت یی گرواد ھما ںیم سلس
 رس ںیم نیش یر لر تقی غب ےک ں ولاردا جا اکں ول اٹ سسر وا نوت ص ارد ایر ےس ںی نا
 "دسر تمسو یس شے سا رکا عا سنی متن کل قم کیا چپ ب سی کر باف |

 امتلرب ب اٹک ہ اشا رص لامپ - ےرزگمن هتسورص ۷ب تم يک وہ تے ےس ےن ادا اک ا
 - ےہ اھم 1

 و یرازن ےک ےک توکو کت نسو باک نا الوم کتک ہی طی ےس بس ی
 ےک سجی ایک ام لاک یم ںوہش اں کک مول ںی لے ادنتسا ناس کت
 هرز بم یا ابد کن رضا نامی ںیم دیک تو ہے یک 20

4 

۱ 



 ۱ ےن لار حیدر ہک یوم اھ س ہکے ناس اھ اک باشه یک ںی من ست یک وکار یم یے ری ۱

 رزم نالی

 لاو ےک یہ رپ ظق کیا بید وات بیت یک مات کک یا تروس کی
 ۔ جوو و و ریز می وبطش خو رول ان لور نفت کس لم عرب ولت وا شک

 و ثحابم کن آر ورا بارز تماس کنج
 ےن رت روا ل انت ےن ہد مولا یس فرطیکں تي شکل ل کت لاق

 زور لوا ےک یہ ءاھتایکے اح ےہ چے تازا ےک اسی یت ناف ۷

 وہ 2 کور ںیم ےس وکی نسب یکتا ابرها ےس ےک ت خابتس سا یب

 ۔.....اڑوچجن ھتاس سرم یو نق تیتر ا۔ںیکس `

 رو ا ۔ ںوہ گچ اکے راس ےک کش ںیم تک یی ایا رد تری

 ےن ںی درز ےس نویس اھا ج ںیہن امیاد تا وک حدر یر
 و ےس ر اشار ار شک اتومات

 اک ےک نرو ںیم حام ید ہک کے ابا شر پے ارض روق س لد شتر. یر پر ظافلار

 لیک بسی ب ےرز کس ل صار نا ہو + تسبیح انس تروریستی ااو نان نا اپ بش
 ۹ ح ۳

 ۱ ٠ 7 ےرزک الو م ےس
 ٠ 1 ۱ 2 ۳ ۰ ہی نم ا ۱ ۰ 7

e e ۱اہ کو س مولع ریتم ےک ےک ےنوہ نایب وز  

 می مر م ۳ 07 یی متن لخت ےک وک

 ۱ لب مال ان ےس اہ سیہ یی ا مول ی ےس ںیم ناروا اھکیردرام رگ ےہ

 ہا اد هر رب تو توي کم نت یا تهران نرو
 ب هر نکس رو یر هوس رض سا رز ار باا کا با

 : ا و ام کسی ین زدایی ںیم یہود روا یا فرم تیابرا ےں وہم

 یا اپ شش وا تیز اپ و نہ و ںی پسولس و نامہ ےس سا - یا اه ترامس سوم تیابرا

 و رز راز تس نوتضایر روا ںوتقش ما نا ۔یھیئرورض ےل ےک ےل مامرن ن اےک تمر بل یت یل

 اِ 3 قف ےک طع ےن ت ررر ںیہ جت اصو ار ر es ےک راضفأو ظفام

 د لاج دص رکےن واد تیم تن ںیم تربیت یرضاعزذز جو ٹپ ۰
 ا چک مک کر شو اک یخ ملارد یکایک کتور رپ ناروا اپ ام ےک وصی



 راز( و ٢ 7 ھ1
 لوم هو ؛یررگارب رپ بیت صاف با هک مالا ںی لر ےک ناروا“ لاو ها روش ھڑب ےس بس لولاچوا ا کری رام
 jr ےس یی ارز کلام مالک ل ابتا خاک ید ءا ےس ساب ؟ا نوکر کل اّارداداز ما 1
 ےس ور ےک ل کرس نفس بیا ا صخر تاصو» ےک توند بام اما بل ۳ ۱
 یا ئے حت اش یا ا 7 اک نتتاصو نوار
 یاد لا ان ےک ساروا 18 اب ےب انا راکت زا وتر ےک ل اب - یی انہ قو ین نسبتا
 "لس کور ہز سام کیو انب ےب لیس ت لاک یادت ایا برد ۔ایاٹادیب ےکرکف رو اختنا با تر
 يک رب نایاد نیل پا اینک ن 1تیر ی اطلس ناشی ںیہ تق اص هاب
 ےا سا امز داد اب ان ےم یف مش بش ےک نجف رص تایل ما رپ قلب ںیم ی نس یا کے اتا
 ارور ےک د تال ےررشم نو اب ریو عوار روس - ںی تتکر نب بسا 1-0 - ہلا ۱
 تر وک کان ںیم تاب مار اکن ر ےک ا وت ںیہ ےس وسی را ٣ںوڑورکں ومکال۔ ےہ مسز اتا ہک ۱
 بسر ؟ ےر رجم ںیم لواد تک نا یو لو ےس یا ]رد نا ےک ل او 2 ابد: تر او
 جب ںویکع رش سا ےس تیا کل ٹال اخ یکن ارغار ایپ ان داد ا لول ںورارسوف وورود معا ابا یشاو ا ۱
 ۱ ؛ٛ اش ویک رط یر
 ایس کیا کا گز یروپ یکن ا دوا“ اتر وج ےۓروت ےک نایب او نقل یس یا یف ا
 رو پر کر رک مو وقتا کوک رش ے وا ۔ے ترامق ضر کس
 رک اکی هریتکاکا روم ۔ےابوہ نقل کب و ور ےک رد وسرکم مترو عررلط کس جر روس وک حج حر سرت اس ےس راب ۷
 (سیک انا لو تب ںیہن تستر نکنم بوم لا
 دور هدرا لا ۔ یگے یر یاس کبک تارک تک رپ ناب وز یکن اکو شرف ںیتقش لبنی
 نور جتز یی وع وت ےس اج یک یراج ہو پنا ےک سار مز فن لاصترپ نرش ںیہ زل نور رم اکہ و

 2 "و اشا ںومکالر مانی گپ ابسما اف بر لب ہو + یگ سرو رض یدازلآر وا“ ایگے بہر ہن هدا اوس ےک نیو 2
 رضوکا ارت بسررطم چرس ی تن یف اطرب سید یب شی ار یل - نر کن بی راو 2
 کان نقاش کر تست کس سا رکر تا ےس ںامہے ہی ظن وف ںیم ےہ ج هست! جو قبا
 ۔ںیتت یل کا
 ]موس تی یی ی السا یر سوق اس ےک تار یری ی و رام اکی دا زد نمو کا کا 1

 و هد اس سو روت یه سقم رس 1 اسب ےب مہ
 : مپ مان طیف یار ںیہ ددد پد چک قاب سه اے ہدرب کیلا ۳ یر ا 1

 ربیع رم راومش کف غ ات ا روا لک نسب نماد ےہ اورو ضج تویہ رک ایی تو کس 3و

 ےس



e ۳۳تیس  

 2 ابو وج ےس ےس کیا تبار ترور ںیہ ےس آے سرایت ےئو تر نبض ےک سس. سه ال

 ارو روس« حال د خالف یکن وفا دوا - سگ یم یلاعت یاب تضر ساک یمنزینجب عام ںیہ روا ٠

 از سام نہ تر رازگ روا جن اص کے اف گز بسے وب ترد کن ا. ںیم ےب ںاضوکےنٹ ےب نولس

 بسر حور کی ساون دا نر مپ برت کتیا کت قنا ور ےس یب ےک مو

 ا اھ سا ب صنم و ےۓاجوہ رالانو تیت یز وس را مک اب ثسرور رق ےک ت رار

 ایصن تن روش رم دز ار ام هک نسل یگر نرس یم تشیع فا ےک ےن اگ کر شم عوف

 ۱ - نیت قلا ےک روکے تره ہن کیر اگ او یکن اسان جز تقر 2 ےس

 اتر زرو ےل ےک ترا اےک رکا نکے یی ےک تو هک 2

 ہو ترص ےس یساردا ھم لاکر ها سبوس و اتنا ارو د ار الری لاقت لات انار ۳1

 نان یاب وے تے رد انا تمرر ہد از ےس ہد از عن ناطے قد ذ یبا وجه از لو

 . از ےل باس ا ےگ وید ص یکن اتتسی رن پ آہ کس سس نا گير

 زن دهم نا اس قفس جسم اکر وا اوس ےک ں اک ہو رارآر دا غاب ںید کی اں ینہ ادم

 | تراس اله تا ارعا رپ باوری مدد انا ےنایسرفر یم ارٹلاڈ ڑ رویا تر دقت

 7 دکل ام روات ان ادا یی

 . ٩ے از راکت ر ا ہد ۔ات نب تب
 ینادرت سایر

 رم رای رد ابنا ےن ین ناگ ای کرک ایلا ندا

 پن مرز کی ال بیل لک “لوا دز ممے ےل تو سا ےتید مگ از ا ۔ ےس ل ضس ےس ئل ںیہ ۱

 ۳ و تک ان يا ردا E 1 ندد نما ۱

/ 3 



 ۱ 7 ۱۳تا

: xw 

 یاب

 ی ته

 جیسا

 ج تہب جی وب ی

 سر 0 یس ار

 نا رر 9 8 ۰

 ۔ ےس ںیہن مان اس کوک سیا ےک از ملات روکے ہد یی کد ناس یم تی اکڑ وا نر او کم تم کی ترک قند ا یت ر بج ےس نایب دا لرد ےہ اکل شک نکل ات هک تک یت ٹن ۳
 روا تاو مز یم نرم اکی رت یم یک لوم نایک رب ےس نال وم تانا یر لی طیب بج سوم ل ین ۱

 بار | زغ نقص ظن اروا یراک 6 سرم آن ات باشل اع شاک ن اےس ابا ۔اھن بانه ےک نل ےس نردا ان اک نم تہ ی ےس سما ںیہ ےس یش ظن یکن ا یم نارد د ےس
 طنز اردا سیر کس گول ےہ یر لام تو کت افر لسلس یکن ںیم ںی دود دز ناشر سرو لفاشردن ےک سرک اڑ ےس ارد رکا سس ںیم سارک از ےک یر طاوس ناس رام یریردا رشد ےر ار. ا ر قلع کت سب ےسض ن اس سرو اب سرد ی رضا یک کرک امر گنا ںی رکنیت کی ٹک گرو سرا نب ےک سما نی رحم اکے نر فاطم ےس ر ود ترم ی تقد سا تل س ااش در ران ےس نوقع ورا ےک ںی کت فو سا ید ےک مرز نایبرد کس کن اکر ہو
 تزيين دز کرافت ست سا کوک کت نیہ یبا:

 ۔ یخ راج یر ر ااف زور رور. ٹو ٣ نیب لیک سارد خرد یر و ناد هدر نیکو ر رد نا ار لن ابهر ے رر دا کنارم اع بلا ےک لیبل کدو اب نرم تش رز رود کے یس سیم یشن ےر تور عمر
 ناس آی رکانرلہدامآ ل ےک درک مارگ کپ ن ۔ںیم نار یگ تہ ےس نیاید ۱ بش روش ےک سا رات ابرو ات دو اب ۔ےس لو ساس ہدایت یا بيش ےک نا ںآر یزو ھا یس تول 2 ہد ےس فال سرما تیطراما کی بم بم اج ملا ےک ےنم لرد ےن رکے جر کوس یر دا سرا ارے حزم یھ ےن اد تسابببایماگ کا ںیم ناد تسای ارد | تل لک ےس اند ماقال ̀ 1

WUN jeje N 
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1 
۱ 

 i بب اھ 8-0
 بسم ی ۳ 7 ھجچ ےیج 7ب ۱ 7 5

 زکر یر گز کش نورکو فو ین ےس تکا کت ا ایل ول« تم سا یکی ا رکے حب ںی ما

 رات د بوم نر عم عی سس اف بال اوس سہ ےن اجرو اب یوم لا موڑ ئر کر کو حوا
“e ۳۹ ۲ ۰ 3 ۸ 5 7 1 

۱ 

 ٹر وم اس ےس بیر و طرف بدل 72 اد هند یی دا ےس رکا تر نم تر عبو رداک نا يا

 ل رک( رت یسک وساتو مس نوبت که سم مول ماس رو | ےس ا ایر دا طب اصاب لل ن د ن ا

 راد غ مکں وڈ اب ےل اھت س نم سن اسل اکا نار اا ۔ےس نا تیبل هم ور ماعان ۔ےس یک
 بب بب ۰ ۹ ےم ۔ٹج ۴ : ۔ : 2 ٠

 ۱ تالش تراک گير
2 دصامناکت عیدط یکن ا نالی رو | یر نب ترگرفپ را

 صحرا ےس سا سم ںوم اکڑ روا ید وا 

 ۱ 1 رک بخار ت فرح یک لکو تور کں ولد سے ں ور ار ب ناکا کیا ںی ں ول ےن ارو رگ کب نوت ےس ن رنگ

ا ےس نشر رو ا ےہ یس یر د ازش یہ کمی پا زور درج لر
 یک یس یھب ےس تر رد ام ےہا ےک ون

 7 ۱ ۔ںیہ ید و رگ ایر دا نایت لد
 1 | نره دف ےس دام ید و نایت کرکے ساو ہں رہنا نا ےس ےس یز یکی ن ا شعبے

 ای ۰

 و ال کر صدد کلامی رعب ناشر ترمز ےن ں وتا نم یس ب ایش نا وی ود ےس راک نس

ا لعن ارگ ےہ تلاع پک بادو اھت تاورپ 1 مکے نو شک نٹ در
 : اتر اس رک یہ کام ےس و د

 تراز هک یراج یو ای انا ےس نر ارا ۔ےس ناجی کت ق رورو زم لشکر از لس لا ےس سن ریس ناپ

سل حک ل گم ار 2 ںرباتد ارز عرب یو !ت اسرکم
 ۔ رس بس تیزتن ابن ارگ 

 نره ےئل ںایرادرمخروا لعلاژ ےس مود ہد کے اضاع کت الام شکر
 و تک موم ا ےک نیر

 رک ر ہد ار تہ کن ا سن ادا نه ہور عر رپ نون که سرک دا صفہ
ےل ےسر اہ ور < ں وم کر انس کت مزه ےک لیے 2 اےس لع م

 تاک راز ےل کمر کرو | 

 لب کن ارکے تقارن لس ار کن کس سوق
 رسا ےس ی امآمدز ےن رنه دار

e2 ارد ار اکہ دره ی( ساده گیگ وب  

 تي اس تسرد قاد ل وزر وا شقر ےک ام چرا
 ۱ 3 - رج

یک ت سد ےک برجا کرا قسم اتر تیر ۱ من ا
 دا ماع ت سر تار یہ کو د ٦ےس د

 ۱ کنین تد نه نر ابد هوس ناروا ںی تداشروا هر شام ےک دا | اتو

کام تافل کک دز ن اتتد ترک رکو
 2۷ تب ےک ےک اع سا الو یل سقز ی یاب 

م سا ترص ہت ےس ں رنا ےس ں ولر اپ ت اروا ںیم
ہ ےک اب کیو کی تج کلو از یت در ںی ےک ت

 ے

 ےہ اد ےسد اکا رد | نج کیسا تا یکں تور تاغ یک یز یز کس ارد ان نر
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 “ےب

 داز میر نلرم >۵4 یا

 س ۱
 et ۶ م ۳ ۱ ۱

 نم او ج
 7 ھم ۰

 ا ( راک اش بیاد از 1وم ںیہ ل دہ س جم ںیہ سگ ر ٦

 ۳ 7 رو 2 E ہی ا محافل! سا یکن امجد اش لےے ہم ۔ ھی آے لا شو تب سرکہ د کم اب پی یمارگن اور :

 ایا الخ ےس سر دہتں و لگتسربں یل ہم بنو پنل د انس ا ےک ںی ںی این عزت
 7 لوس آوا +راتقا سا کد ےک اب ل زاد ےرامٹررا اج نانو ےایکل السر لور ساب

 تام اجا ا لاین اہک سن ورا تکا هرجا کلا دا ا
 یے ا! ٭ قوم 4 7 ۳ e 2 گا

 اد آں ووو ہ تس اسار کک رب تام ید وکی ی کروا یہ ای یی ادرک ںیہ تو فا
 ۶ان ےل ص یر رطوبت کز بس
 لم وم اب بوک رنج ید جی یر اس کرن لر
 ۱ رر ۱ ۱ ۔ اھت گے وو ےس:

 یال لن یک ولا ب یر خخ یھب //,ر ین او هر خار کا Ux روگ کک 2 بارآر را 6 ۱
 ےب ری 3 ۱ 7 8 . ۳ ےک ۱

 ۶ر ر رو کپ ر 0 ر لیمو ےس کس ٹاس اب مر نبی لنا عاد ہی ےن ںیہ اتریش بلاط کس ا

 روا یر س ادارہ هلو تسد کرار اد یک وہ ات اپ تک ںی ںیہ
 به روت نزیک وم ؟ ہٹ کں برا پری ہار نوبت وس ےہ کد
 فیس و لوکی اما ی تنسیم صور بیگی وک ل بسا سا
 هاب فورکس ر ارا ےک کی اوہ ےک اا ےس سم آیا نام ےک شرت يا قو
 نیم یا وے تس کوہ ہک اکر سار ہکووزفوحٹ کیپ تہہ او ٹرک یک کہ ا
 اور ای سس شیپ هک تم یسا یک رت یمنی ی یک دا

 زار یاس نور کر نوشتن ےک حتی ےس الخ کک یا یک وارد ارش یر ۱
 ۲ 2 7 e رب 2 ۱
 ام یک کیس و 2 روات فط کز ام اےک کج یسک یی سلب حا رد کی. ےک کی ا ۱
 یھب ہر ی رسا را رب روتر اہک لول ترس بر س رر ۳۷ چ ا هرم اد
 لو رج آرا اکہ ی ںی ريز لوک وس ساکن وہ نکنی 1
 زار یاو ود نسا یکے سوار کا اگلا اکر امجد عن لک لر دا را ار / ےس باتو ژو یک ر باا

 ۔ بت ا یک و وجو سرا نفس آید ایک کے کر |
 دیر و ۳ انوش ولو تا ۔ورگر سا دبی ارب ماسک تر رمز



 م 0 dn ۱ ناف تل

 | دنیا لیدی یادم خلوت گراف ترا کیوسک
 | کک کں وک اکیا ناک لاک نکل او رک نفی اہک ڈک

 | باب سوس وتو بر اب ںی کوہ ت آر وا اھت یک و نوا ائ کک انکے نہ تاب

 ار ورکس چک درکار ریت کد ایڈ کردا تیا اویو ےل یے اوم ار و کل لاس
 اتش لرد ناملس تب هک لو فو کج زیست شورو شورای
 ۱ ۱ باکس فر کرت بت می وک وکن املسم کوہ زن چک

 او بر طوسی ےل ھے ان اکی کات ساو سا سال
 7 درو اکے ری سر کن ار یت کسر کس سار وا سو نایبار اد سا اکا از تک

 ا اد سرور ی یک ںیہ دوار ر انگار دا

 ا و ۰. ` ہے ںی تلامس ا گیس رکے جد اہ ل رپ

 طلا سرکار يک
 ی را ۳ ی 7 د راف رب رپ ےس

 رو استیل اس ار کوہ ہد اوره گم تصر اا رات رک
 لا ےہ سدد تار 0 مم کل وا اد روا یبہ اماں ولد ےئراہ ھی سارا لو مت

LLIرک و  
 ظ نانو یا دريا نس را کک کے راہ ءا تیا وکب القناردد

 1 ۰ ۱ 8 ۔ںیہ یر ایم تل ےک سس رک بب

 ا ید کی سارو اولا اسمی راو او ےس نیر گندم رس

 رد کو شپ یم ناتو سوت شا وہا ںیم ار رامش وت ہک لوک کرک

 توری تراک طي ی اي ںا ےہ

 دا اکر یاس ته آسا لاو مک وال ا یی ا تا کس و

 فال سده تیک اب تسلیت هما
 لو سوم تی رکن ےتکیئارپ
 ا نیکی دوش الر فیس یا ہک وہا ناب ناب ےس سوتا رے نک یت
 انار ید ےس ںیم رک شرت آیت یاس اسے ل ئان ہو سال

 1۱۱ دی تند ازت لو اونها ناسا اکی کرن ان وار سو ےس بسا از اا با ا

 ب و رو و ےہ رس سے کر کک یھ ٠
 و بيست السی سیم رخ کانپ



 ناله ںیم ۳
 ھ۹۱

 کیان اس تا ی ب ادو تہ « سام ید تراہشر هک سال 1

SALL 
 یکے طار اراپ ر ر ہں یک داد داکں یک

١ 
 ۔ںوہ تب تیم ات .تن يا نورمن کی یل گر تب سی ید ترک ہا نکس ترين لام کی بد فرع ےل کس وز الس ورکو گن ات دور لہ ار اتیا سنا ںیم انا ںی س درکزاوآ يا ںی ۔لول ےس نقل نہا ںی رک ریل واشر کمری ےہ کلوب رک خ کت لاع کیک اے یلدا راک اکو ںیم یس یب ا وک نم ام سی تر توا و3 یم سس غیر سکہ ےس حاتمی تلا لوک ب نا بوس یک شار ےاہچر اینا ہک الام ےس تل+ ماما نرم

۱ 

 و ۱
 ۱ رزم

 شری رک منوتو ید ازور ی راپ اورو اےس ارب٢ ساب اراپ ۰ قود اراچ ر ترام ید« بابا یر ایا وار یا ادرک سونم سار مال لادن یز کل نم ال ورن اتو نب یھ لسا ےص لاس بروم ار تاسیس دن اوٹ ےک ٹل سا رم ذر نہ حل جے عا لیا سا زس کک ضد نما ںڑ و لایا ٤
 ۱ لوپ روگ هم ی لطول لو کت ہار 1 ١ ترک ور رگ مای ےس ور الو رگ نو یر تو نا ڈا : ی سش ام فلا سیا ضرر کس دن یر رم عکسای ماس تا مش امين رار نا اعا اتری اورد ےک س ار وارن ارل ج ں ار | 72 ترم م ۳ رم و رس ۱ رب سرش یک یک ایراہ بج اپ ںی ا فله انا | روا تاود کیک زیرا ما کلیسا با ار ی یورو کا ا ااا کی ای کل مرگ سما سرم ککے ارد گلاب و کر نکا ین ا باجی کی کر گرتی ام یمنی یونان
 < سراسر ارت قتل وہ ات و ا ضمیر نکس کس ا یی تند سا ںی يا متکی ما" |
 دبی سس رت یکم رپ موز تکلف نیلم یا ےک لوڑا ۱ں ال کر ٹا ےک و | ۱ الو اع ب ےن اس کن کو یل یہ یکن تم بس نل کل ۰ نری امد یز ء تن یت ہر داردو ٭ |

 ۳ ۲م



 روم ۲ 1 ۰ نیش

 م ۳ ۱ 7 ۱ موم و ي ۰َ

 رت اکے اگل کوک و کن الیہ ده یک تب لب ےس بستہ تیر ہلا
 8 0ّ : 7 72م ا

 ےگ دالر داد لوب 0

 کبک ب فیفا ِنزرگل ںیززرگو ر”
 ۱ ۱ ترک لب باک او کھ تم اا یک لار

 سارا ۔ تیس از ولع کا یر قم سال اح یکے رز طی لس
 اف 2 : 7 ل و 0 ا ور

 ر و ہر وا اجر دورود ور نر اسلا بور رمو لک ےس ر تست سر وا سش 3 یار
 ٦ ۳ رت ۳ ۳ سس وی

 ترم قطره رگ ارد ین زا یف روتے ا اکر روک اعا ےس لرزہ
 1 ۰ 2ر ر. ۳ 2

اسلا ےس شا پا اہک اپ ےس س اکو ورو ۱ وو روا سام ایا ار اگ از ہ بس
 مر لی ت سیم 4 

 چہار ہوا اپ یونی کوہ تقی ایس رت ےس
ہے اس ابال ےل سا lut ےس یب 2 HIE تا اطول نر اک

 3 تسخر مو تر ایک ےن را

 بجے تقی کت تو سارو سرکاری ر س العا کسا بجے تشک تو ساروا

 اان ں یک ےس او رکو یت ں یک ھما فم ۔ تاہم کیر اےک ر ع 21 سراب ک
۰ ۳ ۳ 1 

 ۳ ت

 7 ۶ کوب س وپ یک ڈنر
 کک کف یے اکہ ور وزر و ہا ر کٹ ! سا فصل عاق انا "۷

 ۱ مم 2 2 فی رایت

 زر کتک کل ریتم تاب کے رک چيز تخت
 میرم طی ارگ ولد ےراہت حرم سوا وا نکند
 رک ایم نار ور و کن وفا کا کج اهر
 ۱ لوک قے کوہ رت روا نی لک کیس ارور و تفکر و اوہ تیک

 سرم لو لاد کد عاری را کر یراق گور ارات

 | دگر ےک ور نشر اکرم العار لد کیل ترک واود ورکر کہ اک نوا ۱

 سد ںیہ کلچر یں اک ت دینی کی اور اگل کرک
 2 : کل دد در ناس ےک اک وب تیک سی ۱

 / ںیم نیک سکو قو تمبر ا کوہ تي لی راکت ےک رت

 1 لاری ملن تب نا کم کیم میر فر واں وہ دام سرا یک ٹاپ ںیم

 دس ٹر رام رم تاپ ان کان اردآی اروا وک عت ساکت انک
 3 ۱ ی یهو سم 1 هم ے صا گز بتا ہد تب رعایت تل تار



 3 نالس یر او
 0 ؛انہ ہن کشک 7 0

 هر رب نوو ای ےک بہن ام اگل کاشی بت هک انب وچ تک تیتر بلو اسلام سوپ ےس رھ ی جلوتر راں زر رمس و اگوابس ا“
 کل 1 نا ےن ں تس ل اج مرو اس لارو دوسرا یت ڈس 8 رر ل 7 7 7 ۱ 0 ۱

 ںی تن اذا رک راز س ا یک ت تیک اں ہری مآل او تحسار کن ولا یک گر ۱ ۱ بت ازمکرب ساس رک و
 راوی کار سم گرا لوکس احا کم اد تا تاسف رس اس کت لامر رو تی ۱ مہ ےس زانی کیک ں اہیں اج لب یھ یتیم وکی کرلو تحار ایی لا« نی سنا انا بر سو اضرار تناساص ا اک رام 2 | ےس تحار قاطع لا تب کرک 7
 رو رے طب ےس ج س رخ ہو لد کن ا اکو م یک اکی ںی بیتا ےک 1 : ماس یا هورکه بین اند ںی لاس ےک زاورد کو اوج ےہ ایپ نر اد اساکں و اترو روا ظن اک وہ اشد طا کت زکات یار وار کم اک تن الحاد تگ -* ساب نبود یک وا تی کز وج ےہ سالم

24i 
 راز مولا لس

 « اس ايار کل وہ اب

 روڈرکس ته فعاکں دکان ا یوکے ب رتل تحد نشر کہ اچ ہں ایکو یا ںی اند ا
 ۱ ۱ 2 کاب ےک یر ا ا کا

 لاس نا ید تود ماع یکم یر س اک وتی نما ںی حال سمںوہ سل ینہ نال ںی
 افرا بیر بحرین ا سر الم ارم

 ضد تیم ںوہ ات دير یر ردا رنو جرود سا ! سلا
 نر يک باراک کل وہ یو یر ںی لا

 "یر ےس نا کرو ضرر کے ہاکی آر کے ےہ آر ئت در اکے کا
 روا اتش آو راب ےب سل« ؛ ںیہ کاک س ا تست لو اتل رج اساتشس موہ لوک مت

 × لوہ ن ولا بین
 ےک لوستر ام احتساب: ےس رر نکل وکیل وینو شیوا لیتر لو پیا
 ۶ ےہ اوپک دید نل سا کروا ترش هر نر ےن ا ۱

 ا ےہ



 ےس ۱ ےب ناسی ںی

 1 بی 1 ٠
 ۱ لاو ۵۵ هوم

 1 اف کرام انوار رم
 ور 7 ےہ و 0 دب وم و و ہما

 ین اگے تا ی ل ابا ای كی بم اک ایک ا بستان یے سک اک قم
 ۱ ژنو ںیم لیک س) بد ں وؤ رھیا فا کن اک تاو ساس

 ۱ ۔ تاب رایی اش سرس اھ یک ب تک وو ےہ اڑ پک ار ا
 o ا م مالک

FTر س و 7 ت۴ مہ سس  

 زا نه تي ماع ااغ راگ یر ہک ت یک اور ییز

۳4 

 8 9 ۹1 ۷ , 07 ۱ ۱ هم اگ ۲

 الا نام رم ار ا مکس رت شی اھ تے ےن لا ںی ستم رار ترام ساز
 7م

 ط ۳۹ ۰ مہ 5

 22 ور مک ارل اسوو ر ھا اکر ےس دلت سوں یم امد و لد ےہ ی اوو لوصا کک از یرا
 ترا چ ھخ ۹+ اړم یر 9 ںی 7 ۳ : وا

 قتل امریاکت مس اسوراینس ادت لب امر کم ام علم اکہداملس | سگی هد ہرا زے ممرایز یو کم

 ر رق سہ ررر یی رہ ازم نا ےک ابزیرافض کسب هد
 , 7 مم :

 ا کل دب وریت رک ہل ودعا وت ویا ت اوکوم اا رنو سرور نا اد هی
 فیکس بس برنا رہ ؤں زاوچاکت اس اےروت ہا تفرآا/زضانگ

 1 ۱ ا ا اک ےک و رر و وو . ۱ ۱

 ۱ یش انکے کو ای ل اعا ادو مرگ کس حرا ۱
 هاي تا يکي یم اید ادر و اوو سا رخ ۱

 ی الت ںی وا لاک ما ےس فن اراک ی تس ہر کاک دب جج ےن جم فدا 2 ےس یھب

 ۱ ۱ هس یف لیکس اسم کیا هک سرور عام نرو
 ۱ مم -..ص۔؛ک ۱

 ۸ کن مصری ی ۱

 کلا نخ کما کت افر ف ناو شوک گلم کس ۱
 لوازم فکر ضس یک . پتو لن
 ۳ ےد و 72 وف رم

 لباس رهن. گیم اش رگ پنگ
 ۱ ۔ . کن ام شایان گیا دینا لکی شیما

 ا ےہ ےہ ھر ۔۔,ٴ*“. <<“: ۳

 1۳و نا کوک وا تیغ س شا تقوس ار ترتيب
 ب ںی اترا اب یکی مس وک و سا نیو ےہ ار ا وکر ر کد ل ی پاس

 ا اھ کوہ اے راب لیپ کش قر دایک

ST EEE 

 ھم



1 
1 

5 
 ےک

 ناس
 تو

 راز مکارم ۱ 1
 ۳ از تنی هر یں یمن رکا رت اق ہا دانو اش کس پست ازم ںی ناں اب ذ 0 رم و و 2 ,ll مرز ۱ و رم رم رم ۲ مس زر + ۰ ۳۹ ۱

 مو دربلت فوم ارش چو لاڈ ںیم باذع ناپ ورا لک کلم ها ںوڑر کنگ پود ک رز بکر کفن دپ دک ےل ۔ ںی واہ کرب ہد لو انس ںیم ںی مو
 رر رب سکی: لچک لعد و ورا پس و اطر ادعت کر اعشا گیگ 1 ھونے یر هم ےل ںیہ “رد اش ہند ای" ال ر لس ںوا ںیہ تما انا نانا ایک سیم ۸ 1
 زاد سنسور اذ کا ےک بح اس ں امن آه اصدق ں یم نام اھت ارگ رش کرا تام زا لس س کم یزد دوی ورک ا مل یبا انو سرو کہا تبع ورک نم قل قیر وا 71 ایر د رم ںیم س یھت ۱ 0 ۔ قت کد سبوس گویم تر سا ںیہ ےک مل و دلت الا )کای «قرسا صا انکار بی نی ریس 0007 ماس الا ںی ا۔ لکل ید رالی هسته رب صاص ندید ین ا 7 تے ولی تیس ول ل قره آی خا افغ کک ی کک پای سا رقم ےل اکر نک و لے ار ہے سوا ٠ قاتل تیبا تط یک ینا رب ی اوکو س روتے قہ کود ایدہ حس ہک اگر دسر کاجل اجندا + ان روا طی دلها رہ تا ليگ یاب میام سا ہل اعمر وہاب ا E وب تو E ام ےک رب ہراب سر ےس ترو هک ۱

ALکی اس هرم تقد ںہیں یم مشن ےل ںی ےس بسر یش ما تطلب  iهم ا سرما یل تاک ہک ب هر ام زس مایا نکی ا یم یخ رکھ قر قل نادم اما زم ری ا مک اتم مول اھ ےس یک عا تسول تا ہی اھ یک مہک بعض ےل تر دق چے لک تیغ باغ اھ ان رسد تابلو مد ازت وما کش خر سب تمد ا لے ووصل ارا / ر تک فیکس بددس تقو سا یی کیر قرد ا اھ اوم یر رک ےک مایا  
 رز پں ہہ کرک زی دپ

۱ ۱ 



 کالو ۱ مت مہ © ندسےیٹں یم
: 

3 

س س ایڈ ٹر ںوہ تگ عرش مزد سا تان فا دتا ےک ب لار وار یا که تک
 دلو ے

 ۰ ٠ وتو مع" نت رم ےک ں وان ول ترس

 سد مع يا ابد بنگر باتو, کیف نم تک مي ےک

 هر رد تیغ وا آیی ار هست سی ال اردا ںیم کوہ ہا

 ںؤ چ یں قد سا۔ وہ ںیہ د اا رم یر نیک اد کک صمد کا ےک
 دتا ںی اکبل اع ےس تسرد یا اب کیتے عو اس اذا ارس یکے رد

 ر ب تما نوکر وہی و ا کے الہ ییا ں وہ ار ہں لدردا سا دکترا آ
 ۳ میبرد پیکی رگ رابه ےک جنگ سج

 ]ضرر ان کمک ال گلد اکا ےس ںی ںیم روا کرد من ے ابی ور ےک انا و

 | تا گر تست سا رد کرد ور تاب ان لینوکس ترکیب

 تر شاور گا
 ا آں رہ ےک د دوا ۔ےچد اد پچ دورود اھ نس تراز ۔ےہ آے ےن
 گاز هر ها ماتی یرقان یم ےس کج اض ںیم کھ کدر شیر زر کاک چا

 1 سده اکو کیت ںیہ کپ
(Ml) یھ 

 ewr 4 7 و ۱

 ئ7 م ۱
mp7  

 مچ ل 4 ۰ ہہ ۱

۲ 

7 
۱ 

 ( تاسف هنر ہر طیب کرن فونز ا روم" ۱ 0

 بک ان ان نہں یم رنز یکن قشنگ ےہ انک اج اما جاسک کتب نشا اوم

 ملات کت ساب اک تسب چہ یار لس اب شو زور بک بج- رب نا جات زوم یھ

 وع هریک ی رپ کاک انت انکی یت
 ۱ کارش شے ی تنارشب ۽ درناو اےک رہ قو انب: رت



 رامبد و نامے ںی

 0-00 ی لرل E لالپ ۵ 7 ل کفار اس اسو ر واما اہ اش ڈور لار اچ مات سا هو رم |
 و لاو انت اا ایچ اشوک تیا ےن کرب بس ان ان اےس مرات ۱
 و رز ل کفن و کی کز ایت ارو رو ےک اکے لس سار با 7 تک ہد 7 تلے امر
 دم 5 e ت ۳ 9 ۳ هم هر 2 ےک ا 0800 او ےک ای ےک کا الوم بل فن حا ےن تس ی محاصر وہ یار کیری

 عر را نارابخا کی ےک ا هردو کلاس« حر راضی
 0 ۔اگی بر یک اہ سلب و اکو

1 
5 

 افت بیل کود هد ؛ںؤ لب ےل دز تا م اک دق تے ےن مہ 0 1 ا | یراو نٹ ای ا | ادرک لاو کیس اس ےک ےل رکے امن الوم مو ر ٹو
 ایرج شکن رسد تیتر گایا بدی کن رد تر دارن اےس یب روا لم کس | ترک سری ےسزرو رھے کک نور  موقے تا رد ۱
 رس. تکی فا نب تلکس نکس ساسی بس 9 ۱

 کس ںیہ ےک ٹن و صو ےس اکے باشت ار شاخ ںیہ ل ٹیکے شف ںیراگ . نشود 7 ۱

 اس تاعا گل سا نیت آس کے رکن الت اد رکن یک ناب
 ور ریت تا انی گپ رکا ےہ ےس صنم یکی کری اک پ کس یم رکی کیر چ ا
 اس ساربں ا... نوک رکی وکی کو کیک یک اعف ںی تیت ان ےہ تو نا
 تی ولی اط ےس ا هزیذ ت متن ١ے بس ضرعب جاو بواب قو جرقه سر یر ا
 ۳ تل اےک تبسم ار ی لپ آئ رآھ جن سادگی اط تروا زاووک ےہ ۱

 ےک اکرام ررر ا هور وا اس ترش نورا ےک ی واشف ا سوٹ ما کے ی ۱

 سر ےن نیل یی کی ادد تک ام ےک تریاک.
 ۱ اب رپ نام آولرایع کس یر :
 احساسی جب ےس“ راہ ان تری ک تا ۱ 7 7 7 :ام کر 71

 میشی دبی نا الوم وع کیک ام تانکر ازت ںیم تس لاما قاره تامل 7
 تعاش لقب یم تمیم یکن ا طول رد لب ےس کاک ت اطا بچ- ایک ریش
 ۳ رب ںیتاز یقتاس خسارت" انک اونح ٦کس اداکار شما

 فدا تب بسر بزرگ ماکت پا اپوکسی ۔ ےہ ایگ ان ےک اک ورم اس
 تک سا تر مارو ليگ تکست ساک ا

f +حج 8ج  



 ّ انہ یکتا ماہ هست سکسی ابا یاد اک لالہ لد س

 | تماس باش این ن ومزارع رغ ا نالوم تماققفاو تی س زا

 اش تاچ فرا بطمر اک( ود نیش رفتن یوکے ہر نیم که تست کا

 تورو مر ارپ سا قو نیکوکاری ب ےس تطاس ک

 اللو < < نالی ںیہ

 راس ےک لا دم مولان ومر عن فنایماکے ےک ت المو ہک ناب نیم رس
 1 سرو ارکانو ر مامو ےک کرد ر کرد رانا ںایبابم کور واور ماس زاس یال واط

 | کد لاو ککے یت کلپ اط تنم مو وتو یگ یر
 هل يا تراس رو او قورت نا ی درلاو رک جم ۶۳

 ۳ هک پز ات از یم ےک یک وا رک بيت رب اروا ت ےک سرکه رک
 هنر عج ید یہ لزنم لبیک امن ت ید مک ریل... تر ےک

 ار انہ رت لقوا ید اکو رز ت رو کد ماقنر
 ہن یناصنق مشت اض لن ا۔اڑہانزابنلاک ا اضفت کلن هست ےک

 کئ ام اکی گز بیند قت ےن تمہ کوو کک ںوتتس ادا یکم لو کوک اض سرو
 ٍ شیک اب ستم ال | تیز اگر این گر تم نی نیا بیس ہے

 مم | بج آيت قر سا نام کم زار رو اوشو تبیان یاس بست ات اذ
 7 ۰ .e. Db سس ۳ ۳ 1 ۳

 4 ادا اہک س اپ کک شر مس روت تم تیا یکن ا ںیم از کس کیسا

 1 نیک یک تاپ درگ ےل ےک ظلم کو ہک ہت سا رد یک مرتب د ک
 بت ےن تزريق یوکے تراکت اص تااصالس

 ۷4 اکے اردا ےہایگل ول رک تعبر( زس ںیہ مم . تل ام ترس و

 مار لاعب ادد لد ترين زس ا۔ باکو تگ نگاه روپی لے ڑپ رک مس
 بشار رگ ش دپارتمان سن
 وس ہر کب 7 راس يا اش اما اظ م

 7 ٹاپ تا اکے سو امکد ںایمادراطاییہکں وہ 0 N نیر اہ توماس ۱
 ۲ ای اح ہیر اتو هست تی کل سم رو اھت اجر مگ اسا ار وزعم ۷ اد ےس سر

 ب أ هرس ا



 2 ازم اروم < تا حرص

 نون ازرا ںی نم لک کی کت ماظنتماو تیز تستی خس رر کام فٹ نوک ا ںایتسہ ید داں نیز کری مک الرس اتد لرم اھت س رھ کک کر کز ان کد ص تمر لرص ()ہا نار وڈ لیکر داری مد بج توت ساید مع رم 4 ۲ 7 7 : ا

 یی رکات اپر اردک ایزد ںیہ یہ ارد کلا یت این لہ ىدا رس ی
 ا یوم سلاو ےس لاا حلف باک دنا تریگرا اوہ ںیم فیس ںیرس یدال
 روا کر کد کاو اپ ترشی تنگستان ہون تماس هی توت شا لش یک راعنب مپ ید ار تو اس ایکس
 لیا ت راغمو ی هم ارت ل لی کیو یک نم ےکر مد دود یر کی زای بم کا

 شر لاش یک عا سار نا یا ےک ں وہا کرد اکا تیره ےک رک( کا
 نوا سن ی ر شی تکنو بسیا رک اذ ییا ےس ور کتب تک اپ تع ارب نال رتبہ پت راد دک اد ردا آں یاس سا

13 

 ر کرک رک سا دو ےہ کوچ ع اک ا ویک ہو ل س سد ار ین ےک ہد ها ی ا و E ےس ا
 ہو اگ عفت رہ ات دمت ارگ ص ر ورم تاکی ار کو کی ور ترکی سلا مربی رخت تاک ورک سارا
 اد هویج الات تارام ےک الوم لان سن

 ا گر صور سا ےک یر قاب رک ےک اتو لو ارش و IAAL ۱ 7 ۔5 3 ھ روم ۳۹ ۳ بر ۰ شر نے ید دد ادای تک شر ےک بک ےک تینا د ی لاد
 م دروب کادر رکھی کی رک کرک داب ۲

 راد سبز هر لطمه نان تکست اہ بال اب ےک ائ راز عزا بشر ند آہ کل اسیر اپ کت تر ال ۱ 7 ie سک ےک او الم ایکو ںی irs لورم کسر وہ ںی سس رور ھا امرت کا ھ7 ۰ ۰ وب رم ۱ م
 ۱ | رانا تر ی ور کل قلا از ار کیت ےک ےس تردا دات ےل یک ادیب یک لم ھا ےگ هر مے ےس ےس سہ 7 ۳4۹ کز ر یک زی 71 ہو ےہ رانی ک الو اندر کے سس ہا قلا کت سب ںی امر یا وم ا و ر یی لیوان کے ےس اک کس شو شیر اکا شیوا یو تل تو لات رز دیگر نمی تہب یز ولت یر ارواب ککے لان یم وم اگ یس اس اف قل ۳ و oe ۰ 7 5 7 72 7 1 مه ھمرر ۰ تکو اک را کس هک نا زور سد ۔ ٹک فرصت ہک سرم اکیا تیا هو کت قو یار



 لپ مم رخ کم : ا 7 ê ےک ا جس هتک سویا

 “4ہ الٹی

  ۔ںیربتں یار غ سرک لاد کس اروا مرمت تے زیب لم یکم
eمت ےہ ر وم و2 7 بیک  
 رب ئی ساب ویک سن ود نست ریان ابر, اراوگانی ناص ہاکی معا نوا

 الا قاب تم کی اف سد عید اکں دز نسترن لاس ںیہن

 لر نوش قم نم تر قم حرطی ہم یو مارک فش
 1 ۷ ر هرابد د رام ہبا مل کش رکاکںودرری خم ض یاس ات جم کوی تالام لع ی ر شتر

 یا کوو تمبر در کرک مو بح امریکا ےک ارات انام ےس سی

 5۹ ۱ ۔ںیہ اند یاد رکی یک اورہ لیکر ھر کب ح رب اگ اےس یا

 رم ذاکر زض ڈبل وتر ارم فن
 ید تاب هو. سدان وک مپ طرح الا

 آب کریو گن درک اد ساق جشن کورس تر ےک
 روس دو تان کر طا تپ کیک کہ ر و فسا باپ بس سربرگ اسود ئی اس از

 1 ۱ گر الاوت لا اا ہو واتا

 اردا یب ےک ی اردا تدارک مضر ںی امور یا

 کہے باب انک یمن یار ترنم یر ےس دم ا علو تک در ۔ایگ
 1 ۱ '_ “ںیھگتے سی لے بانک ۱

 و اض تمہ اےس ںی ا ےہای کد اک اا نین: ین یے اا
 ساس سی ےک بابا ره کی نفل نا ےس تماکش کس اراک کف وو ا

 ۱ اکو ںی لص ےل یک وزنی الو مو ںیہ کیا یسیلا ںی ایبک ۱
 و بنک صلی انا لول ب جان تتو سارا رز لاو کت عی کدو

 “ےہ سس دل امانت ال ات رسا افلا تے سبب ںی بام ی م

 و

. e 

 اش لا شہ انک تے اکا ںیم کی سار ماس ےل ق و تاک صف تی ےن
 1 وراد نکس ری زکات سر ها ع اس سنن

 ا اش یا وے ںیم م الس ارکان ص یر تم

 2 اپ رم ےل ری دت ترش کی کت اط تم بلد را
 تیس الو ےس. ادوت ار سو اب مرگ اور تمیز

 ۔ ےس یو یں ابی اکران باہ ےس ن وہا
 ہا کاو ا a رم چ

 سعد ٣ و اعارد هتم تبرتلاربش یاب رت نم ےہ یه ف سس با



nti . 4 ۱ ناسا 
I 1 

 1 ۱ یہ ۔ ۴ں رج ل اعر وا دب لک 7 رپ یس. نورد مگ نیم صد رک رب یو رکن بر کس اک
 ابا راز صور اپرا ۱ ۱

 اکے غامد تیم زم ےہ سر سفر ںڑ از - ےن کی با اتش ےل رک نا تدا فال ھا رز شیر زوئا ےس بتک رے او وہ کری وم یف تبقا نکو د شات عا تقاس ارو زر زھگاہن ٦ ےے ہک تاب ید روم اتر ھا نوک سی سایہ لوظ ترب رک
 يا ایکس یف ناس تری مد ںی فن نر اک ر اش یہا تره رب لان کد نا اس ی واک ےہ ے را 3 3 7 ی

 فر ناو ع طز او تمور او سش ںاہچرازاب رب درب اورات 5
 و ۱ نر رام ناسا ہا مس کر ارزو ۱ یک ری اج یخ دوا سش ہزارہ اک جس تقلا ۳ یر تس کف ےہ ایک ۳ رک گرگ ا جے کک س ارگ اش دکل کردا رسا راک نیر | ياد تسر یت رول کر اک اسم اش فسا اراک سلنا کر ورم سزا سس ضا یی ہول کز لک ی شک تو ہر اتم ےن بک پد ادرک ۔رہ اوہ لاال ناو ےس وشی نمد لی ل ایر لو کر اگر ای یر شک یدکی اش رش ہو 'ن ولد راک بب ےس اوہ یر ام ام اد ترس تی آں وہ اوت ادا شب ۱
 کو یاری را سکس نشا رک فا مرا هرس دي دمت هک کرو رووا دک ا اف دا پے ان ال کد از اک اه کرارا کند لر الو ےک نیر دام ےک ناتررہ بلاغ از ۱ وو اے از تن لو ںیہ ما ۲ درا سان مش رہا ۱ - ےس لر روس ٹ لورا 027 نک رک ےئل ان کرکڈ ام جسم ۱ سر کراتین نکا لاج تارا مکس وتو وضو کس - تان زر
 1 ا 2 2

 ںی ل۶س ) یلدا تلک طا می اقب خروس گ چي ارت لہ م ی قر یل" درم ا 1



 زا مالک وم 93-9 نایب

 یک روتر کت اساس نکس انا تاپ ےک لات کس ن اونو

 اساسا نوه کهن کس دا ےک ناله عفو سم نبی بت ںیم غامدد بگم وک نایب ےروپ

 ۰ ۱ - لب سر او یک

 ۱ ۰ ر7 ارے وتو شید لاو تین ترع ںی لایا

 »ندا ئل ی هآس و گی سیع یر رد یانو باک وہ ات ر
 نا وگرنه ےک ےن ب یب یک کر مور« شیب مر ور لر
 ہدررن ری کشم سا گن از ےر اہ ےس ا ےک هتل

 کینو < اض اردا یدو اشا ےل 77 وک ول نل ناک کر تمر ےک ۱

 لب غیا قی کردا الکسا دس. ۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ لی کل وار

 ربا یھت ےہ آر کسری رات زعیکے وسط سا کن و تیر دا نر کر

 ط اثر سهل و ےہہک س کن بیو ٹرمروا ےب یاب پوڈ رکنی کے ارم بور

 یو لب یب ےس ں وم اشوک وک روس ربات
 و لر کا با کلد ےس سم ےک سہ ب ں اہل تح ار ردا وو بدی وا ناک

 ںوہ اننا پیام ارس ا نانا ترس شوا لئاخ شه

 ٤ انکار ےی ےک رکا کٹر

 ب ںی ارن تک ا اخاگا رر اب کر رت سا مال

 روزی مک جزو کیا سرکہ ہد نت *
 اررط کی رب اینو کے ہر او ری ٹی ۰. لجن گل اح نانا اوج ےس ہو ین

 اوس شم فرز نل ت مال لب ات یہ تر ہو بس هرمز ھی
 ۔ بن تاز

 یک کس نم تابلو و سا. عرش تستر
 سد فوم ترک وکو نا هدر دار مهر کی لگ دا ید ته

 کوہ انک قا سیستم الخ یت ام ا ےس مات کک فاضل

 هک گیس یو ریتم ں



 ا
 وار مال پا ال

 نو اہ دش ا ال ں ۔ ےہ کور کت و یز رپ نا ےیہ ےس یراہآی کن ارد جک
 یا ع شور ام اغ س اردنا کلاس نود تمام کر دریا کر قہ ) ںیہن ےن سیم

 ید ہد ہد رک سینا ےل بیر جوک شرور
 درب ۷ ےک ل اسو ور تشک رپ تومور یہ نلا شرب ت ںی کں و اکر ۳

 لیا روانا ےریمانکا [د۔ںی ےک یی اب او هد تسمه بم سا پي

 لعاب اتم جا لا ۱۳م هدر سور سز ا هنر ےس لیک فا سیم ےہ

 ہار ں مگر الا یگ کل وہ د تکی اسلا نو اس لو بے ورو !لواتاپانکی اما یبا

 دد لا یی یگ ۰٠٠٠٠٠٦ ۰٠٠٠ نوسازی تر شش اس کس درب ےک س ارو انوکا
 کینال آں رهبر دا لیلا a od ی( تلا) رممہمضر باا ےک ں ویر

 راس ارشفاولای کوج رگبار اک ا اس کس ترک اوت تس ایگ ایکب ق ویک اکا

 کرنل فل زيرا ےس ول اس تشر رکے نوک یک هتک نکلا یب ےس
 ۱ 4 ایک ییہ اکی کردا ےک ۱

 ب ایک شپ یر ورق توسل شر و
 رک اع اکہ فیہ تب نشو مے کی اپس سکے لی ےہ ہو ییک قسم ا

 ررر رو املا بج سوشا ا ےرڑز ےس تبع | ای کرا ہاری رخ ےک اداردا ےب

 رای لہر ازدا فی دے لہ اکو رک لن ا عا ےرہرذ هدر شن مرد ا ےس اچ و ئہرود رود اک

vey ۳ ۱ ۱ںارگود رو ١ ود روا ےس ا برکه روکا تو پک اک وکول ےس ےک تاور کوک ب  

 ےک وہ تشخ نو ارج ارج تم ںیہ تہی ب اشا ےس ےن اہک ناج اھ را یس
 ناو کت شف ہار لوکی کے دن ار داغ یک اےک یو

 کتش رو ےہ تی ہو ۔ ےس یدزگایکر ترا رکے پس کک اہل ےل اف ےہ اک
 رامط) ےک سما بیک تین ترتو ساددایلس جس یکں ولو یم ن الف ا ےک سا بی تخت

 کاٹ گنا ادرک اتو اہ او کوہ ن اےک ں واع ےک کم الب
 « قراری یر ں تیا ٠
 تل( نام وزاس مانتا سوگ مو ےہد کد نفیس نرم راک لو ید زی آنی٠
 رک قفس اراک ۱

 نی دازآتانب اکو یل ےک ت دانہ نیمی مت
 رب یقامنکںوہ انگلی رتیباہگم رب شبا از یکی دد

1 1 
2 

7 2 
۷ 

۱ 



 RYE 1 ت7 تہ هم وچ وج

 ملک زلوم ک7 7 ۱ نایسےڑٹ لب

 ی هلو کتاب بمب هر ولا نيز ا
 ` بے لرو بشار... ۔۔ ناطر ےہ ےس لزاردار اد یسڈ اب نیت

 رک ایکس مدعو لنا

 هیات بورد ایالت
 جرم هاتف تیل و برسد ےس ےک رل ید نو ال ب

 د تنفس اترا آسم 'دعلوھکیوجج یی باشا ایرو دا
 ےک بس نم نہر یتا کد ہد یا ترم ترظردا بیا فان oe ا منت
 هی خیر هجرت تمامي
 رباعی ئاشنا ارو تاضن یجب ہں یوم لت سارا یت اب ےل یسادداد چبر دا کر
 اک ایر زکر > .... .٠٠ .... یکن آں يک یی تالا نیر روپ گپ

 تا نیک ناباہزصےل س رن یک ا نادر ہر یاب تاض اگ لس
 مات لب وکار ایکو کس ویب رکے تب ترقی

 ۱ ںیم نو عباس بیس ناشر ےس نومک اں رضا برلین

 ےک ر شور کتب سرور اہ یہ اک دازآرکا یکی کال فاو تفسیر
 7 در یر ایک سا ےس فا

 بکن وارد هان وا یب ا! یر فر می. ..... ےہ یدرگ شن یرایب ےن ٹنڈزوگی :

 بين ایک ود راي با کان تہ دوا پولو یا 2
 گویم یک ماس یا وکو ںی اشیا ور
 و اض او هر کٹر

 یر تل هنر روا ور ےت ا اردک کن جهاد باز یر اہ ےس با کوا

 لعنت بنا رد اتم یر دے کم 1 کرد

 _ < سفیر سذ اس اگے گز فتو
 ا فر لود بد الو ای اغ روک سہ کد رانا رو تیرگی را هدر
 ile اراک گن ےن یش کردو چار یزد یخ اات ےس تسلا یکن ونا کار فر تش ر وتتم

 ا د گو ا ےک ت یورو تورها مو ےس م دز اوت کب یت ای قلاع ہد
 1  ٍ 7 ۱ ۔ ےھت ہر عہد یھی کروا گردد



۱۳ 1 
iلم ۲ 9 5 7  
 راز الو ناطے

 یم ا امام ایر را الو مربع دم “س 4

 7 | دارا ارگ یا 1 م اسکار زیان اس ےک درا وا ۷۳ گل 27

 ۔ایل ار سکا روک ان لمس نس ها اپل

 ا ا O مادیت نام مکرر
 ببار ارت رضوا تادف ها ارا ےہ ارب اپ ری
 ا سم ا رس تے یہا سر کی یک رب ینا سم تا سنا یھ اوم ا ا
 سکت اف اے ں سک اب ےہ دہ ل ایی ارج کل لتا 95
 تے لس ےک ر ےن ےل f سوم کاب ر ےس یر کر اوسر ۳ وردا نوت ١

PIIIدوا ںی کک امت ےس لات ی ںی لا فر  
 ربا ت لو کرا ل ےئل کا

 ا دا یک ا کا در رک کل پے 1ر

 ابر روک ت یا تص یر سلا ا تشک وا یر یھی ید شئر
 ۳ اتشكل ا حا ےس سار نم الوم کشا ایر ر ور سس« لا
 رک فقر تلک سادا رکی ستی سا ساک ایاز یکن ار ا ا رک را ےک ںی نکیل ںی
 ےن اس تمام لبه ما تاغ ارا ا ب
 قل لود تشو سارک لدا امن کب آر اهل کس سم را نا کارگر سل ۱
 نٹ رم سٹ یا نل سا فا فش و ےس سما کے نام از لس
 سیا ی کاب رتا ھر بس جہا لاگ ےہ رر لاب

 تیم یش و و
 ۔ےا ی ۸ ا کرے وک ی 2

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 



 ہال 2 er ۰ نام ںی

7 

۷ 

 ۱ تایر تانو مات 1
 اد تمام یا اد[ اجر ارم
 |[ گان ابا طی آرایی دازآ منتقد برکت مز
 رکن ام کک تند خد ۔ےابرابنو مک: ل شعم ےک قیم تاوز ل کر انہ رح ےہ
 ۳ ۔ےسر کر کت سرر دا یر سہ1 اقرار سدبںِز

 اک ق فک دد کباب مطالب زی ساک

 لپ انک شاور ں رک سکی مدت کرک ہن اے چ رک تر گریز رب

 زر کی اکبر جرج گرد و کنار انار
 o نچ ےک ںور 2 اوت رشت س ا بجد اظ لوک ب سرب یک

 / سیب بت ها رک لگو 'ےبانہر شیر و ورا کک کا کج ا ام اھ جر 7

 اسکی اش مرد ایت گز یی سوکر اکس ا بجروا ےہ 17 تاب کت یفامروا رخ

 ۶ اول ےس ترس تہ افر سا کت قر متر وار روا ید ہادر نوين تار

 2 | بسا کتو ار لوصا چا اپ یر او فض کر

 پری جد بعلت رد یدکی واو رک کی پت شئاط یاں یم نانا
 ٢ کت یک تک اس ےک الم ںی شا کا لے اوم درگ

 1 سا درک انکا ابال وا وت چہ بس لاتا بذر ایا ۱

 ا جامہ حی ید خار ےس یسک گر یوا تا ام سرما کامنز نعم اسلا تی هو
 ا E ۶, ووا رخ رر رپ 7

 3 4 ر خم « ام رس تردد ںی ں ول سلب وو و ایکن ورور اکر ہدردداں تاپ

 7 از سراب تب اک
 دکل یک شا لو حرط ں جرو ا ےگ یرکل نشد رک پا کر ںی

 کم وہں کد ا ساروا ہی یک لک سا یز عطا امر ره پس

 ۳ مای تام یوم رگ ب
bfب ےب ےن لاکر وار ےس ناو تمس اہے تمہ ازم 72  

 ۲ بت سرمربی ےس عج ہک
 ۳ و ۱ ۱



 i هه اوج
 نالے ںی

 رار مالتسارپا الرع

 طس دد کک ی کی اسد ادبيات و شک
 ۶ زوم کس لد ر ن ب تالا ازاد ےب تا ظاهرا کل وم نہ ےن وبق ۔ ےل ۱

 و
 چاچ اترو رکی ور یکداھتاروا یبا در تلخ الم راکول الوم یھب
 قرار ہیک دان کے لت نل ںیم کس خس د الا ےہ ا

 رو تعا کارد رات ماس ا اع رہ لالہ اوج ت ای ایش

 تری ہر نک اپ کاري تب یوکے یے سارا انور اور 1

 کریو ںیہ یدک لیک نا داماد دا کس کرم اوج رہ

 تا طب دام رب تا یا 1

 ںیہ ناتو نم بارک بس تاب ہی ےس اتا اتتا وارا: وک رک قہ
 یی ا نیک آرت و ادب یک درپی ۱

 ےہ یی گابا رو یش ا
 نر مان: لب ںیہ نا توسان

 ںی ا رس سار ںی یر هد اتار جب ٹوک یک گورا یرار اورء یار عت ہی الخا اک وو ساب س ا ےس

 باباش تارا رکا دي
 - نوید اب ls راواورروا اطا ےس یک رک پاب سی ںی ۱

 روز ےس ں ویت یک ں وسر ناشر کت سی تاک نر یو تاز یکم أ

 ےس وع ۰ 1 71 ُ ۳ / ۳

 ۔ےت روم کے بکس س ا لوس دات بانی کرک ناروا شا غل اون سا تار
۶ 

 ہم پد سردار یک یس درک ےک اک ڈو نو اراہکں یہ عت خشت یا سے ںیم ۱

 ارپ روک ادب لک کالیو یہ یو کد یخی دنس ہرا کھ ا
 ی کرک ارتتا تإ

 < ورد شل ےک تاک را باق اکی سرو 7 ر تیم ادرک تحت زس ال اوہ ۱

 تالاب 3
1 
7 
 ا

۱ 

۱ 

 ال



 3 ی۷ تو ںیم
 را زر 0 ۱ ۱

 ترار

 و
 .o رد 7

 ہہ ہا و رر سم "زوم ار رب سے کبک ودور اب

 2 اروا کوچ ناسا رک جار
 ٦١ اک کش و ھ

 ۳ 7 رر : یا و
+ 

 نت گا ید اد نم دانا
eٹن تک  

 نام الل تر دو

 ۱ - انک لس اےس بردان اسلا ار ےب 5 7000

 ات سر سر تو
 تر سہو 2 کک زانی مرا ود که ےک
 شرب لات شرکت در مد بار کن یر نا کا

 E ولت برم کیم یھب O و
 ا |

 و

 | کر ر کوھ ست
 نی ےہ نالعا تر ۳

م حرا کک کن اما کلر ایم
 13 ول یھب یں : / ر

ار ات ادوط اکو برک وج ایران 17 کا لر ارال
 هل روو 

نک ےک ت را یه ناشار یں ےک اکر
 7 الل وت ۔ںلواو ا 

 اور وقرب برر کو رک ر روا کیم

 7۷ رسد اش رفت
P یر سام ۱ ا

AIS 

صا مت تار سان ند سا ہو تل <
 و ذوب قد داور لپ 

 ن شرور روو مک مهسا دال لا کن کرا کو فا ید مو امر و

 دلا تن رو یل ہل رتی انا
 اد کین یا نک یر و. هم تی ب 1

ےن رگ ا در ل ال اوب تب
 ٦ ۱ ۱ ۰ 5 7 اف 

 تک تیس ا
E SETA 

 ات 5
 -ر 7 ۰ مو پس

ef۔  

7 امام راک
 ۳ رویا 7 

 هاو سکه نر منا ول نم
 رش تب 7 ےک

 ۱ و

 اس یو وا اوج SG ظر وو 1 ارل لس 7

ENباک رأی شرم  

 )سرت قصر یک باید اپ تقو او تو
 E تھ نر کب کن ور تا ا

 اھگا تس ال  Eo Sr rا

وارا پی تک ا 1 4
 ۱ لو اا هاج وند یک س

 و جدا سیم شیر نا ښو ناخ ور ل الا ہت ۲7 و 12

 او سار نال تک جا روت یاب ہزار

 طه و سرش عی
780۷187 تم افرروا ید نکل اس ۳۸ جا زر

( 

 ترس تب ہں یک سوکر روا ہک وہ پی وا لو اہ یزاو
 رم ۰ ھا مرنا

۱ 

 ۳ ۰ ۱ اوم ۔ وو لو هی

 هما مک رپ لس کیم اودی ی لور تپ

1 

9 2 



1 

ٌ 
 ازم ارم ک4 : نال
٠ 

 1 ۷ از

 هتل سو دال شکل د اوا اش یل گو ناک ابی مد گپ ات زیاد تم کے ار س نیک ها لیلا آر تی سس َ ا
 رز ارز کاوی ناکرا ےک نیلا ھچک ن امت استاد رمص تا اکر ان اھم ای لا یر سج یک رہ یاسر اسد نم تیک 7 1
 200 ر رس غار رم الگ ےک رو سک رم نے ا ژن سلب انب بجے ےھت یب ں یار که زنم فاش فیکس اور تبریز
 اول ور لس و اوج لا دو ےک یش تریاک والا ل 7 lr 92 روز
 ارس شامل گن ور وال اہ ےک نیب لو کیپ لوکس تکی راز روا ا فٹ
 ےس لر 7 ایا ےک کس ودر« سی یکں وی یخ پیک ور سو تسر طب لو چن ال بیک چ“ ابدال د ی اعر این تاج یو کوک اہ ہزانبب جر دا اھ ر
 روک کب اے ٹر نام بی تستی را اه ابری لا اپ فا سم ور ملات یر یک ےل فواد کرک الا کیو لا زکات سرکاری کیو سا ی یک اخد ار کک ید ےک کد واک ابی ام ےک نانا ات تک ین اگ. تے |

 همه می یر عیسی رمان نت زار اک 1 1 تر اور ومر هر ار ارو کت یورو ار اسے گن وام ی فا ر با تر تک ایک دچک مل کل دن سنے ا! نا یاد کک ویکھ ک ا ا ل م نکی کر ۱ ایکس نکات شرط زوم ريال سس هک لر ورا ےن گا ا کرہ ےڑکر کھ ماس ا5اس ارم کال بر کرک تروا ا گرو 2 سے | سن ۱
 ںی را وں یت تا ںیم تام ا: یر اوق اکو لس ل ۳1 نج تک تا
 ۳ السر را کت ور ام با کوچک اردو بسم او تادا را
 لقت ناکام لا ارم تمل ال ع در ن اکا لاک انا ا الی تارک ار نل شر تو برکت کلا یس یار ادرک اکی 71 شم ور ل:
 تاج جهل رپ سند یک منع راس ما زی ام 2 ین بم لک ت رم تارا ےہ تلک کانت ری ی و تر تم ل اوہ 0 7 رابع اک لکیر گرہ یکن لاتو وزد عا ےک واک دایر یک 7 اک کت شو 7 ها ا رو
 هس شوره اک او مس ورکر دون جست 7 2 لر ۳ را 1 2 +

 “ کر اب تبع ےل رکون کر

 ےس ےس چچ

WUN jeje N 



 ناک 2 سس
ye 

««4 

 ( رصد رز ور تش میلو ربات و

 "رشت تفت ترض یوم
 ا ترم کانت کب ح اسالم کاج او ںی ل لایا یک کے سر یب ےب تد ارش یکی ج ینیدزاگ

ma ۰ ۱ 5 

 0 ۳ ہہ هه رپ 1 ۳ ۳

ل رب تست کک بق ضا ےس کت هوش یه دز ل اس۵ ےہ
 7 | رم کیا لار گ

 8 و ادا همانا هم هرچی سرکش تر سد کرد ا

 |. اک ت مک ڈیعم

و ڪر نع ۱سرردا ےس ڈرو اب شمار اہ جے تن اتم یک لو ےر ام عم نال مم
 7 رکو امن 

 رب عد بع شر ید ا سی قم ےس ےک یب ےس تاب رم کمیت درد یار یی او در

 کم یم ں وک رسد کن اتسد تور لے نی ےن لع ضا ی بک
 1 وے لب

مور موم کی دکل گان ںوسر دزد یس
 "لب ڈدالردا نورد رد نشاں رکے 

 ۵ ۱ ۴ نشو تفکر تر ےس ی داڈ ا کک

 )کلر اچ مک را ثبت تا ہک م قت
کت قو ےئل ےس درو ب٦ کن ورسوو یک یر ےم تس سا

 ایاز کن اسلا عرف یش یم یک س ا ۔ یی زر 

  ۔یتقخر تخت ےس تو اکر یکن کول ما سد تی سم کپ ساروا یماز آلن اتودضردا یک

ور کک لود ل ےگ مریم یواز آ یر اہ باده ی
 نا ۱ د ےہ زا تد 0 گم قر ۔ ےہ تنم ن

گو م انے محرم کس نر ےک رل سام ناطن ےس گن لک چرم
 ےن روز ےساڑر یک مس نقل ا ےک ےس و

yy 
 LAIT اچ نا سہ ےن ضیا بد نون مو

 وو ۔ یکے کرو 1

 ید تالام مان که سا اکی کان تور فرصت. ںیم ہت ےس رس نمد. را نشر کب

 ا 18-46 ]۷

2 

 ۱ هم ابد ےس ا ایا تک نان اشردا اوو لو ان يارد اکہ رر دا توش مور امار دستک

 فوت IN ۰ ھے ۳ م ی ھم ا :

 ان | تر ء اگلا چک نا ہیوم نشر حد /
CC O 

 . ۱ - لر گرم یر هو تسد ددا دز



Wy <4ور موس  

 ناب تر فا را !امرگےس ادا بیپ ی راہ + نیر ان یک امہ ہد ےن مد م۶ ہری از ی نہر ےس رک ڑی ۱ 1

 روا اپ کلر نکے یسک اب کی اکے سیسکو آراب تقوا ورق ۷ ل | « باب ںیم تقوی یک احا الا تب ایک اکے پر ںیم هو بجے وہ جا
 او بیج رد رکن در ڈیل ایند وب ایل ناجم کن ںی اوہ او تراک ارد ری ۱
 روا ےند نیں ون Jeo ات ےک ناتن ر اسےکی ایم اکر گہر رود ےس لب ماند دل ال وم /
 روا وک ی انس ندربید نو داس گرو لا تمرد یر ےس ا کد ازت ساف ۶ E8 نت 2

 ان تب کت بچض روا ترا ککے رک ین شما رڈ یی کت شوخ ایک الوم تسکین ادد نہ ان انکل سد مال
 کک اد پے تار کت بولو  نوعلم مد ارز ےس سجا ۷ اتکا سا اتو ہیلری 7
 ا ( بسر و ابشر قرن ناال سدا

 لو یس ود روا یک ال لس یکم یگان ان مس نکن کل زرا یو گن مز
 «یرافیهافرشاراطتیس < ۱ 0 ۱

 3۳ ي
 را فلات 1
 “اوج کرایا ید سراب کات ھا ٠ ۔ ہللا او حک امر ا

 مالاقثو افافخ اورذنار ۱ ۱ ط جا کر قم ۳ ھ7 ۳

 در ےس اربع کیک مپ لورو کن د اہک ںیم کسب ال یس ابق ایڈ وکی دے اک 1 ۱

 :هگرس تہہ وک 1 E خر کرایہ کل اوسو تو بوت اشر ےس نک افترا

 ۱ اے ات ا ات تی ازروا جو رک کل اوم تاک کتو ری 2 یی ۰. رب 22 « تپل اپ دکان رکے بيان وہ ی فوت ا کہ ی
 کود بان اک ص کل وص کس اردا اس نا یکم ارم یا اک
 دا یل ےس تو کر باب قو EE ۳ کک اد 20 ۱

۱ 

۲ 

8 
1 

 مصر و "اد f 2 در و مو دو ہا 2 د21 د م
 ` ی ارم لد ساروا ن اسا اتام وسا رءرملا سب لوت دندا نا اوملعاو

 و مک رکل اولا ی انک سام وا وت روا اس ج۳: «حورشحت ها هنا هبلفد رک مک اکے مار 2 ر وور ہک ہے ھ7

 ۔ ےس امن اد کیک گے ایم

 نکن ا ےس سا تعرفه رقم طرق صوت ریز نال وم

WUN jeje N 



 هم i لا ںی

 2 یار رر
 - ےہ ار یخ کر - ۱ا 2۳

 5 ےک ار ۶2,۵90۸

 - ایکی راج قرصلا ناسرلاس ۶ا۹۰.

 ہلال اس سوم مس اح نک 11

 - اپ طس جا
 :- اوہ لاقتتااکد مان دلا ےک با ۹

 : ایکی راہ "لار مار ۶2 ۲

 طط تاک یک لاس ےن تصوف د۳۴

 “غ البلا: کرہ دٹصسرایخاروا ءیرک
 ٠ ۰ اکی راہ

 7 لب ےس لاگت ےک لب سو ء۵

 ۰ ےگ ےہ در کد چن (داہ) یار ء۷

 نت س نرسید وچ
 ۰ یکتا ۔ینومب تام الم ے یتا

 ںی ندامت مرع بیرت ںی تدا یت ک
 لاسورروا ۓےرہر اتسنرگ۔ اہ مت
 معبر ب ےک

 سینا نیا ںیم نص دو
 رده ہر حنس الہ رخ

 : ء۳

+f ۰. 

 ۶۱۹ ماہ

 كم

 ط ۱9 ۵۱

۳ 

 ء۱۹۵۵

 194ھ

 ۱ رن ریپ رسم ما ےک ناک ء8
 2 سک۱9 ۳ روا. تک

 بے یک بس ی ونی یگ ۳
 ی ج کو اھ

 بکس سبب

 ورور مووی وس .

 ۶ء۱۹۵۷

` I924 

190۸ 

 ١ تیس یس ین

 ٠ کاست گہرا ود | ۱

 ا تقی ضس مي سوم بخت یم

 واژم تو

 . گے رکرازفرک دس کر ود ڑ ومت
 < ےس پرن کک اس نیا

 ۱ و لات وا زر 0
 8 ےہ اہد میام ےک و ڈیل ییا ےز سود

 '" سئالضزناڈوستےنریذٌر

 7 ےہ بر ےس یش کن اکی ےک

 ایل لت ںیم تارا اےک شش ہک

 | کروم بختی ےک ی اسروتتسو
 2 رپ کر نر توک
 احمق ترس ےس

 ۱ تک

 5 "یاس غل دق ھم هی

 ۲ ۔ےئوہر مر مو ےک

 نے 3 سگ شاپ / های ود

 ےن رہ بزنم ریل

 اکشن رضوا پرو کمبود

 + ۱. گه نیل روز لاس

 گر ید دت سرو اں رام

 ۔ ےرر قر پے ےک

ںیم یو کی روڈ
۲ نگار ق تل 

 



 زرا لمارلااٗیلم ۳ نام ےب ' لا وب الم اح قم

 هاو ون نامے کرا ما تو۶
 ےک وو ۱
 دار 2 2 وا ۱ 1 ئ7 او 72 |
 ےس نیلا یم خام هاچ ےن نم بک ےک تو د کدو الو ںی نل نان ساعته ورک کرک ا ۱
 ے نا سلنا سا نج تد ے کد اڑ[م الا روا ے کس ات رالو ےںاں هرکه تک تانا

 ےہ یاب کم رد ںیم لز سشسؤاک با لر نرو بکس
 نیلا ی ما

 علت او : ۶ لاس ت رواو 2 7
 4 2 وا سی سوا ۸۸۰۰ وج ۔أک ۱ 7

 1 ۳ او ± نسم ۳ 2 5 ادر ب 4 5 /
 ۱۳۱ 0 نال ل ۱۸ ج تے ۷ ع 7 1 4 ےہ ۳۱۱ = ورا 1 دم =± ب ل اب ںی وا مس یے رس 1
 ٦ ع 1 ۵۲ = رگ سسس

 ا. ع 4 کک 1 ج و
 ب = و ٠ = نئ سس سس سس سف
 AY = ما ٦ J = و مم ۶ پی لا م ±= ل ۱
 : ۳ 0 ۱ ۳۳۹ = کر ۰ ٢ 2 ھا سلا ۷ چ كانا ۱ ور ې ر و یس ل, و ول و قلم سس سس 2 ۳ تط ر ۲۹ < فبل سا

 ا ھا 144 = نراس د ۲ ۳ = را 1 ۱۳۸ 5 ناگ ٦ = د
 ےس ر م 7 ۰ و

 نراس 2 8 ہیر كور £ سا م5 ۰ 2 بم کرد ا ۱ رم 2کر تاکسی رک او کروا تسکین سیلی ا ۰ ۰ 8 ا .

 عو یی رس سات

۱ ۱ 
۱ 

۸ ۸ ۱ 



 سرو ۸۲۷ ناس ےس ب

 7 ازم وک
 رر +۶ دام شاکر تر

  eھے توملا ةتناد سفن لت ۳

 مووہ ( U TMهر  e 5کا ا تک ہہ رک 1
 مسا لٹا سم قازا ہلابزیعا ٠ . وا بما طسایلا لو نا مسیر

SS EE دفع مهمه یِغر ۹ ^ ۸ 

 ھےے بس ۱۳ 1

 ہلظاف سہل ال ےسا ارد رم هنج مردار او لو 1
 ےک ۳ ۱ ۸ ^ ۱۹ 9

 لک تشک تا": تل لاےےا

 یک سس ۷۰۱۳ تس رم
 تک ۸ E تیپ 5

 ںاہ او اراپ یم کان فن خردص ہود کو ےل ںاولا جوا.

 کرکے۰ مہ ۳٠١م -تم

 نا خیرات یره مسن ںیلردا دمحم دیدہ :

 11 تب ۲ام سس تم

 تو جان وادب نرم ےک نا ا 77 کنز

 ۱ ۰ و رر 7 ۰ 27 ٠

 تقیزوہسم رم ہو یھب ج بک اداس ید فب ےس بی

 م ۱۳ے ے
 یش یا



 رب عامل

 7۰ رب |
AIPM 9م ۷ 

 ء۱۹۳۴ ء۸



 كم ہم۴ 0

 ر

 | ڑ یز ریفرگ 7و 7

 7 تک
 ۱ 3 9 ر ہا

 ۳7 تر 2 طب سس

 ادرس رو

 7 ہر زر م تہب 2

 البر گم مرگ

 رہ

 23 تک وا 7

 a مم ےک ےگ
 ہگ کب تک

 تر



7 
 اھت رہ نالو

/ 

 ۱ یر 7

 ا
 ی گرد از 2 و سفر نزار ازش

 کک ١ مرعيسزيزا کا داتا ےل
 9 تشکر 7 ن روکے وم تشرد ان آب اروا یز کا

 تک اد ررسارمز ہزاارب تس تر کف وکو

 ! تسسا اسس رک چی ایریا توا ئل

 فش گر واش زا رواط ان زا آر ۱

 رم نرم ررکر داند اکرم ردد نکی فا طر کس ں اب فا وکی بلے ہی کت افد یک 7

 رد ےہ تبق هی است تره ےہ تبلت را ساروا ادال تخم :

 تافل رد ںی رک ادد ا ےس ترے تخم سا سایت ای یکن یم ںیہ اھ اد نیو تم ۱ | ۱

 U ان

 یر ےک ۱
 ۔ےہا E ازم سبا وہ ےس یی وہ تیس تاج ۱

 سس ضامن سن ید ارد هک حج بار ام کد لکت تیک سیره |

 الا رد ل ]ی اتو یدک امآر وا یی ےس ی راک ار بیجار ذکی ياد یک نه
 ناتتسا ج ےس ول ررا ۔رچ ٹل او ان ےس کرک( 2 نیک یاد رسد رو اورہ ںیم لاوساک یس سول الس) ات یی ۱

brake:اتر  

 ود تسد ےب تشالف اب نا قلم هم ںاہا لاا

 آہ ےک ترمه سا دال ر اں یا تافل الاد کر لو

 نرم کم ۔امنف نشر اکی ار ونک ع یش ڈر ببین هکر آدم ہو کے س ٹالننا سم یو ےک ناما نا شل

 ہفت ء پس شب ادم یم فہ کلش پا چ ےس زکر ابآ ب ہبہ تن و یک ا کالج ےس نون یا پاک
 7 ری عر اف ار کے ردا لک تک ام ما

 706 ۔ار سہ ں اف قر نا کربن رگ اظ د5 ہل



 رر

 سی دم جا

 یس امس! بس هب

 اتمام ۰ پس نایسےرڑںہ

 راز مزار رقم اگ ٹن نیز لان تہب ہریا ہدلاد گپ ل تنا ھار ل درک کک ل اسود

 ی نرم تفت ترا افر ےس لوک ری

 ںی ےک تع رر تا ےک زا ںی )سارا طبخ
۱ : 

 ید اوراد یر ر ےن قر بسا. هم تشکيل رم

 شلاق سد هر ست طی یخ ترش ورم ۳ 7

اگوار | 1 لاب
 ن

 1 ؛ ال ناب لب یم عج وھی لاط یر ینا گدا لاک تام کے دادا پرش ×

م پلا ترس د نتو ارام )همین د کیا ۔ ےھت هر ایکھ آکر نا اعا بان
 1 ؛ سا

 1 ضا گد ردا یٹدرف: ےہ اس ی اھ یش شپ دوش اب سش 2

 دف کا بسا ا باک دز ےہ رک ترا کہہ اش ٹرک مکر ان یخ
 ٣

 "شخ اکے یہ یخ کد کدر یا زاب کرشن رو رل

 رس وس ےس ا 7
و 2 ایر 2

 ۶ظ 
e 

 ر

امداد ساق مارا ے الاد ا صام رات عطف ڑی مرار رگڑ
( 

 “ر

 ا 5 یمن
 ZS مت

4 

 صمد روپو یف ںی ٣ ادط تا تر ات
۱ 

 ۱ ا یاں لو

 اب یا تر ار ت ےک ےس اد بید ترس ئاد روا ریس

 ا مت سار دا یک ید تنبل اد کتیا ای سک نگر ںیم لاھڑ

ج دیس و لر لہ تیا ہت ےس یس یا آی زار سيد
 ۱۵ اش اپ ب

 هل 4 انار
 و و ۱

او لرد روتر ناتان ښو ہرطلاراو روا
 اکے هراز ندداپد درام ےس هدعانا ن

2 7 ۰ 2 
 ٭ مری

 1 ےک - لا ارپ ین پدر رز یگ
 جم 1 ۶ مس 7 ۰

 7 7 ۳ م ۰ ۰ 2

 هدر اسهال ورم
 1 اروم ی اد یی سای

 ۱ ها هد هک نکے تر ڈس نات اد دھول آیی حاد رک

 ۰ج د پرے کا لنڈ تو تاجر ب یب کے س

 ۳ ۶۲۹ _زه لر سرم هلن



 ل 1 نایت

 اٹ ہل ےن یت يا کتک في ساک تاس کتیا باشت لات لر"
 پرار وہ کرد دادا یار نیلارہمت DIDI :ںان عزل نالا ءا ملغ ارت م ڈک ن زاد نا

 و یی ےب ےک کئ اکے لام یار ر یهو اکرم ےس ےہ هم ر ر لم درو اکر ب ت اعم

 ساک ڈر رد لت یاں اک کک تند سا نایک کرکردا* ںی ناتپکے تیر نان یئ تو
 یگ ردا لک ا ناک ےاد اهر ےساد ضرر SA ناز ناک سا اط

 “ یکی د هتسد تی یر ابد رک رک ت ایکن یاس سارا نازک کوش :

 ۱ نٹ ےک
 ات یل یر اھ اقا ےس تکرار اد ںی تع اں زل کل کا کے اک کی ںی بج” ا:

 کیر میر ها ںیم منتفی عامل یم نر دا رباب ےک یک نی يا
Aرسد ارم ےہ ےلشر کس ا کی فرد | نفع ارگ مت کاوش ایک تسرب ےک ا جنا ےک نان سا  

 پابحا مزل سارد اال ںی وت سارک ار ک رک ےس اہک ےب ہا ارش اد -یقابهدیهدیدادرم
 لص “یکی دانم نود ضرر یل ےک بار عل ارس یاد د۔ ےہ اکیس رد ارز الی ما ارد ردا

 -: ےہ نابکی دوام
 ےس آں یم ںوسالکی کی اکے یر کس یل نامنمااک راں زاد د مکھن ا یاب ا ہد ےئل ےس تیا ی یت“

 7 ہد ید لک ید اد آر وا ے ار ید اذآ/ل یر ماند ءن صد ں اب ن اض رند کر اد کس ۷ ناب

 ںیہ ںیم یں وہی ارباب جهت رپ ثامن هم ےل رکن اتتا ترور
 دن یر تب نم اٹے ام ےک ل اسو ینا روا نشر راورد ز یکن ا یی انا فٹ خاباک ̀ ۱

 رگ طض با 5 ید ارد دارم ےس تر ی لد ےس یر اتو عش ےس یی اوم 3
 ۰ _ ینا ر یہضا 2

 میا سم سن گل بج ید چپ ياد تیک دال لام ینا یم چک“
 < فان بس ںیم نا یخ کرام سرکشی تو کب حا اتلاف لات

 لای ار دا ےس کی سی راک دم ین ۲ صام یز در بد دا بحار ھوا ٠
 هد وی کن رک سیٹ قد د ےن ن ا ترص امر ترص رار یل یب ما ہد ددا ردا یک

 هارد رک اض یاس زاید تر سرما ںیہ کھ ید ہارد یکے نہ تاس علم
۱ 

 علل لی ا ی نیرفصا هل بسد شمع ٹ رر تر و رزم هل ۴٣ص را وو ۱

WUN jeje N 



 حس

 هک ی ها ۰ طط

 الد همم تو یت
 راس را گز عات نیش دي قز

 ها ص زرد رک ی ما از کو

 اي یار ران سا رس گاری 299 ٩ و وو
 قات کادر کٹر سر تھ ےن حل عید کو یا یف روکا روا شکر رم رک ۱

 -. ںیہ نیر مرام

 لی و | تضخ ےک لر کاخ مر E فرا پلاٹ کیم دو در

 پس تر یاسر فر ایر شرخ رک اک ر کریک ماع سا ار باکس کے جج شو

 ۳ . بادام ےک کے ددا کرد حر قرارداد ترکی داد رس یکن ا ی رٹ اڑ
 ٠ دوری اھ اڑا سس یک ا نیکو باقر رد د ں رک س یک رساند تسدد اک

 4 رزرو ب ےک ں یہا ےہ باج ادوا تم هد اس

 rz اد ولا یر را یسد رخ

 ۱ نانگ رک اف ےا نا ےک ی درس تعلق ےل ۱

 ریس رت قرا لہر کی یا س

 یں آی باہ پکار دبل ین ۳ یَا

 ٠ !ں در اصراج"

 هدانرد ا ہرا (رارنات مو ان اگر« لرې لورق ابد ست

 رقم دات اد مرہ ر
 ۱ ۱ کسر دز یک یر راسمر تابارفا ےل ےک ےس اہ زر و کاپ ار دا انروا نارو د 7 سا اھم ےہ

 ۱ ]بجا اہ را رپ ے زد سد تچ ی نوری گو ےن یم او

 : مال طی رک غم ]یا یدرکت قو سس

 31 اک ری یم ادن م بای ای زا لاد ب گگ یر وڈ سک اعم ورم

 اھ سچ مک م سیا یاس اک یس یل بد ےس اعم یاری ۱
 1 دس ارم دا اظ اکر ت یل هر چد دا ید ترک لر مرام ہدلا ور را گم نا تو 7,

 ائ 7آ یلاد لر ما: اگے اگر سید ہد کی داش ےہ زدہ یر یک ابری کس

 ۳ کرس اد کب ایکس تجلی اک دا کرت یکے سا ۔ سا درد کل ہرابد دری

 او



/ 
 هه
 ۱ مچ لر انار 8 4۸۹ نالے

 را سا راشن ب زاد مر دا ارش« ان یں اد اچ لعاب سہ ۱ 7۶ او تم ۱ يبو امم اتکا وا ھت نا دت رر لوخردا شپ شیخ ن اتکا بج نلرم گز ۳ مے
 تساوی یخ کی وکی د ایا درا ای انال وم وت اک ت ار 1اک اس

 لا سر رگ دا یس کال لاج فن ندد کیک یک کی صا نامئاش اپ ۔ادہ اناج تال ورق اڑٹ چاک
 ان ترط کا روز مامرو کت الم ن ال کتی رپ یس یھ ۱

 1 ا رے | تیبا یی لنکس ر کک کس جان نسیم یک اھا ےگ اس حرم و

7 
 جس

 ٠ 4 گرج پیدا شه ےس زا ںیہن یا قت ۲
 ۱ ۔ںیترب تيم

 مجرد سارپ نایب لو ادا زط تار الو تام لا روا بدا ین هستن رگ" ۱
 ےک رر یز سس ید د دزد نر رک سنگر نر کنار د دک

 : ںاہرل یں ڈالا شباش ارد در ےک نا یش لام تر اجو تسد رتل کل ایگ ےرگادا تار اگرزظافلا 1
 ررگمرارآ ع15۲۹ 2۸۷2 ےع قوس ۔ ںی ں یہا 0/۸۸۸۱۰ کیان
 یا ہد الکسا ہا سا ایر دا کس صد سا ھال ا ام لب ںی ! یا ںاتھپ کس رو
 ےت رتن ناا پن ا ین ا ےرإرہا 7ل باد یاب رر تبا نیند ۱ ارت رز اتردا نر د 1 |

 روا تش ار نسب گجر تییب ےھت نابز کرف یل ریس کاپ رعد قیا بتی لا |
 روا ش نا تادا اہل کے ت ےک ر کرتی انآ رد ار تخاس ےہ ابا یی. یا اتم اتب اف کن اکی راد خوش
 ےہ ےس وم ےہ ںی لا یہ اہ دا اپ اکیا لینک و

 : ۱ < ےس ار را ار یخ ید ۱

 دا رز کهنه مال شم رجال مل ون کتنا ن ادد د ۔ گم تدان مج نم بش سيم پدر ايران نیل ایر ٦
 ۱ ۱ بز بت دکور ید کر
 ۳ ے ار تاند یار ان اد نریم ترم ۱

 ناب ی ہد کس ترکان یکن ا یم س ایا یں یانگ سول جین".
 میتھی اش يا ردا ی باق نا ںی ا ل شور رک تک ترذز ا تپ
 ٩ ےن کسے سر و کل و تبسم ست درش کا کت اہم رےہ کر ےس نا |
 زاد یاخلا د بیدار ید ایہ ن ےک نبذ یاد . اھ اکی ہد را شاار انب |



amvجج ہبہ  

 رم ےہ ےھت نا

 : SA ی طرز المان دنا ا « توتصم

 ۱ کیتی کی نابن یک ا قرار ا انت لد نیلی لد کلم
 ات مون ںیم تس ایر یتنارکپ آے روا ا بازار او کن انسا ۱

 ۱ في رپ ری یس ۱ پا تام ارت

 ارز سیٹ و فسا ب ج اندر گل نرم ںی اس تالقےکس آن اطم ےک رد ا تار کے ےس ر سس منم مع
 7 کرکت سود شا لر لب نان ےس یا ےن ں دم عن ات رگ رپ مار بم از ت اس سن اے

 1 سر ہد رنز ید رکاامیےل وم ٠ےس کک صام باز تا ربع امرا ےک ےک ال

 الم نکیل گر ایز صا باز ےس ےک نا ےھت تاچ ےک بح اھ باز ےس ناک ترش

 4 یک کی دایک ادر کہ د ب ےک اه سر دا ےک یھت ی ی

 ۳ - ترم لیز یم نرمتعم
 ٣ ادد د ے ررر کل 7 ؤظط هم 1 انکا ارود رم اتم رس رضی و ےس هدر تسر ۱

 سس یا لر ہد گی انی کت وشو ب عاصر فکر ےک گے کت ید 1 تس

 عفت مال مے ارام جم اه ہا ےس تان ا الو م رک رج کر لاد یاس ں نار ھالا ددا

 7 هد رو لو تب لاس داپ ےھت اسم یکن م ذالم لاس تام قف.پآ اد ہک بش | نر ک

 2 ان از رپ امد مفاد شیخ دید ورد اردد سر باقم ےک واست

 بک اد انب برو ل رم مد ورم کپ ردا نو کٹ ترم شال ی د یب ییا ب بص ےس ا یہا آید

 2 یتیم تر عش ےن پآ سر تست سارا ار ما ت بہار کپ آں مے

 ۱ تام رم مک ےس تہ قدس ا یک ها ےسیریود رگ ادرک

۱ 
 ا ھم ۰

 روتی کد لم سا ید لے ردا ایگ د کر مٹا لن کر کل دلی آر لے سا وے س
 دان "و" ای ران اب ارم ہدایز تیس گم خر زک ترس لب

 ۱ ام ےس عو ین پ را تر نر ےہ چک کت داف یرب برگ ہرا کک رت تد اف یک ا ری ان تفت

 : ۱ ما ےک تارا ٹن و "یر الر ںیہن ارو د ےک تزال قا 4

 اد اڑے ان کی راج ےسر 1 الا مع “يک سر ی یی ےل ار پے تدل پک

 ۔ےس اچ رپ
 ۱ 11 مپ هکر سرا ۱6م ستم ےس اتن تلا رکن رج امالوم

 : درد در کد یک رس یر ے فرار
 چک بو کیر ان رم اب ےس تزال ل دکن ایپ ام یکن کر ی تالاخ

 : ار ای لت تیس



LOU ۳۹00 

. SAINT MATHIEU 
GRASSE A.-M. , 

 و ہر ےک

1 

 ےطسہ 2سے جب ےس ہب ہل ص ١

feri nd1سس  teره تو  

 طب Ih مج ےہ جسم 2 ۱

 : ۱ ام طخ ےک اش ڈرالرہ جراچ 7

 ۱ گر مہ سوگ سس هپ att لب ۳ ل ھا 3

 کا تو یی ۔ام ےراب ا
a۱ و |  

 tna hh Ent لصبصحسہ گی ب ا

 ۱ : ۲ 1 طخ نرود هپ
۱ 

Tm 
 ۳
رابرددجام)ا دیعاتالوم 5

 ی
 و

۶ 

 ۱ ۶ت 7
ELEGRAMS, SOCIALIST, PARL-LONODON, 

4,HHITEHAL | 
 ا٭۱ 9۵ ,ق,۰۱

TFPI FPHONE WHITEHALL 3IBO, 

6th May 1932. 
Dear Sir, ۰ 

۱ 

house at which we discussed the pogsi- ۱ am somewhat like’ the ان وام ۰ Luther, ۷۵ agreed, I. think, €t movement was needed to rescue Talan from the ruta which it has been digging for.itself for 6 ۱ 
centuries past, I Tound 6,۸و ٩ company very congenial; and 
853 your letter encouraged me to believe that mine wae not 
altogether disagreeable to.him, I flatter myself we 08 
۴3. 

۲ 
 و

  personality left such an impression on me that ۱و  112نام
when the news of his death came I 161۷. that Islam had lost ۱ 
2 Very valuable living force, That 1و all I can say ledge. ۱ 

about him from personal know= ۱ 
. 

Fad thfu11yy Mr Abdul 109 10 
۳ 2 .0.Daryabad 1 a ا ر ٰ 

ara Banki, India. 



 نه کور مپ که ترم منا اند ےنودآس یگ سس دما
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 ےل ڈش 7 7 ۱ 5 رد ہں ایک اوس ےک سا اگر آسا کرد یا یکن فین ایکس دیدے 0 3 کھ ےہ

 ھ ا در و ا مارا 75 زد یکں اما یک

 را اک ڈنر ا دام ہک اس سنت کسر پسی اا ایی
 ۴ئ 73 3 ال مکمل تناسب کیل ےک له اس ایگ ام بار

 ۶ لری 4۲ ناله

 | ان ےک یل انا تسلیت ےس ہشام 2 7 7
 ران سا۔ںرہ ان زر تا الا ایخا سر ريز | لاج ا
 mT کیش ترازو ےہ روا بح اص بازا ےس اطہر کولر

 ا گد در ےس رکا ۱ رر کتے ن پآن یل کلپ بسه اکیڑر یه تس اب یتا ےس لا و ہیحاص گیم
 ۳ ےگ فتو ریل ےک ا دوای تر کل اسود تم د درب ےس پار یانی ور و ےک دا گاد ک
 ۱ سنا لات سر کن اتسم دم ےک ار تہ ےب سقت ید ےل ےس شی ےک -: را ربا یارک رسانی کومل ند انار رب هر رار تام یہا ےک تار نم نالی ضا رے پچ سد ر ف قرار

 1 ۱ بیتا بس ےک ا تصفر یر سو بابای ان سم !ترادا یر رل
 1 بارار سا ےن گياه ےس ا ب م مدت سوری انما ےک تہ اد اڑا تمتع
 1 و ار تاد کف صیاد ۱ رر اک اٹ رھ کز و پے اس ددا ادای ناف
 و اڑ خراف یلدا چپ یا کمان ےک کرد ایر کی داد ما ےن ی ۱

 ترس دد ريال انا نما. ناک ےک شاد دو ےک یت ود ناسا
 ۱ ۱ ۔ تفکر رکے رکنا بیانات
 وراد د ربل ےک وار ےس لی اہ یہ ول ایگ رز سفیر اب لی اسکای صاف پس
 سیم گل تو ید گپ ام وک کس گی دا تازو رم لادن با ۶
 ۱ ا روا یر: ترم لو جواب ا اک لنا بس لا وکر کک سالہا لر بس روا

 ٰ قر روا زر | گر اب دان گیلا وچ اتر یلد رم نم بر نر لک ںی 7 اگ - یتیداد لاق ترمن ا عی

 | سی کت ترا رج تن کل لب ات



 ته یه صرح ی عر لر 4F ناوسمے رٹ نم

 EE هانی ا هضم اک نا اتنے سیلک ڑی مب ےن سم ۳ يه
 عال کلا لوس ررر تلا لاالا ال ردا سر اب اب شناس یل چت سا شاد ساب روس ود
 : پے ار کرے سا یا مارک فان ئانو تنصر ر ےک ود ےسر نات زبان اد عیب ۱ ۱ ہے مس

 ایک اقم سا ےس ں رار ص داں دد ارا نا ےکررہرد اے اگر ر کت سرود روم سر نر لک را"
 هی شد بیر کیم. ہد نیلا ےک اار ےس لد رس رس کی بقا یروز ی | کروا ےس بنو لو تاب سکی با : ںی د کس تیل کھڑکی رک اطلاق ےس اکل ںی اھت ارے اپ

 ۱ یک رک ٠
 کارکن ا ۔ںیی کز لاھرک ما دا تیانو فی ءلگنآن رتی با ردا کت یر ۱ صرفه سی اد تود راد قب ےس ںر ا یر ںی اگلی کن ا نگ رام رد بی ی ردا تی : یک یو رام | ات ور و رود اکی دبل اطر دا تد اںاو ۔ال کم را اب حاص نا سمی ا

 مادد ترے تال یم رکی نب ہد گا رکے لاس ا کر ا ڈنر درا ی یدا ںیم مر کام درپی رد لب اف مت ب ات ہل ذ اکے نامک ساکن دام

1 1 ٦ 

 1 مو
1 

 یی مدد یار ڈ ہیر نا روا یر تیم انب ایہ گم تیں دار غم "۷ت ال اخ بج یم ںیہ یک داد یی یش کا « تب ايد پک ۱ ۱ رب ری ےک ییا ہد يا ویا یہ اط حر ٠ یکایک اذ سانس را تاریک ی ںیہ کاتن ردا لتس واراد وا لاعں یت ادع ژر دا |
 42 :ر یک ر سانت سا اکر ےن سر ذن یک یزاب یر راي ب یگ( یز بلک اف ایما یب سرش ۶ :
 ۸ زر دا یر دز کی اعود نیز و کر کیا جم ر خل یت دم کی رسوا نب قد تا را ںیہ یو دو ےس لک یں کی کیا یال دا ھاسا زار ےب ترم د ےس ندو ےک قد : در نت کے مار بیس رکی رارمردا ید دن نال سس یر سرد دا لس سل : نا الا کرک دش ی نا داب کز رام یک در شد نا الخ ا

۱ 
1 

 را را ریل مد گیر دانا دل فر 0
۱ 
 : مصرا



 عمار م السار دان
  ۔اھ ا ںاہ کے ںی باب امنيت

| 

 ر 2 کس هک ال

 مضر صحت نت اگ در لرد
 ہر

 ١ لپ ےس بس ساو نک بار اے زادہ کرکت ال ڈی اپ زاس العا ےس ترطیہسک

 ۓ ےس یل ۱

 سا ںیم را ازم چ رقم
 | ےس ن اعنا ت اش رکا تالق ےک العاب نر اثر نال: سال راج

 تب نال سکا کرک تام ست ئاخ دئیے ھڑکل شے ساھ رم خاک 1

 خضر ےک ف الف کب سز گدا یز رو اطلس
 ساتر بارک باکس قالطا شیخ وا

 اب ا یک بس ؛ مک کج کسر

بن ھر گلاعرو اروھ ترصد کے ع کوٹ ود چپ
 4 اسر اک تمل رر رس ےک 

 1 3 "یر ور ناس
  e" ۳ےک ود 4 ۳ : ۰ ۳

 ایل اڈد یخ کت طیب ہد کے سرت گردد امارات ٠ ۳

 یب دوجے یم تر نم و رب بیل

 لرے یم ر د یییدا گرم زا رت سات الاخ اد سرو بدی عن اپ بےرادا ساک
/ 

 هل نشتی۔اق تلک ت ضر لی لر رزرا رے اح کی دم یا اید لاتا

 تکی ریت ما ست
۱ 1-7 

 e سل رب
 » ا

5 

۰ 

 ہد الر صک بے اں اضف ہر اج ےک ی ئر رک کل عن تعابں کمدی ےس بر
 وم او

ا اخر زار او مات و اش زز ان اط
 ناجاضص مت ےک س اد رفتی یک ار فآت بیس ن

و اک مات راول تع اک اے یی وج کس اروا یک وہ ۱
 ت 

ریس بسه تا رر
 2 اک ای ا وما ایڈ

یک سر لو هدرا م تاب AAI ید کت ما
 | انا ے تم ارگ بجی زمر ارآے 

3 

 ۰ ی ۰ 7
 20 و DE ھر ات

 ا قمه سد رپ تو سا رش پر “سیا

 ےک یو ید روم ھمیں امرد ےب تاس

 r ۱ یی لب

| تام تالا قدر را فرح ود “ر رە
 ما 

 و سست عاب یکے ئالپ ت زت ةةب تللاع لوہا

fc} ۷۳ وک اح کت ریس دے |۵ ۲۹9ص کج رس لم 3
 ۱ 



 رگ دال مم را >42 : نال ےس ںی

 عترت تراس دف کے سو کز کت سال ہک رب شب ارت اک یر مدد ۔ پد
 هل ےہ ا ور انار را ازت انا بس افت ی کاکی کک مع
 ی ےہر ےک ٹر کری اک ہد یا ییا اِ ڈو | ےس وتا | - کراس یر نال اک ت الا بس نا ۱
 رسا ںیم سا مم اے نس ےک لام یر ترم ےس ںتادد ےب یکن اک سیزن یم ارد سط یک لے د مرا سرت
 رج. لیفت کت ات ددا دی یکم سا تست سن سر تول ےس یی کک کی لع ےہ ہد نیت ال ہد ایان
 شاو ےس بس لا ںی شنا سا ۔چسد کن ور لر ییا م انکی دا سر
 یر کا لا ا رت ایم اک رد غم تسمه

 ایام دصر للا

 ٹو ہر ہک ہے رم تل تار کس نت ے ین ادسم نعش رسم 2 سم 1

 سکس لک اررارغر دا ۲ اکسس رس ارت کھ ٹک ل سد 1 ارم تم یک پ ٰ
 زار دررا پام نر ان د این تہ اگ ا ےن کا برتر امت رکود < نریکت سلام لگن اپ, لار کرانه 1

 ی در رد تل او درا رضا نیب رر ترک ناس کاشان اف لکا طبع نم
 رکا تم سار هه ترار عت ن اد بلے ساس ںی ایر ارس اپ تماداد ار تالق کا 0
 شاد ر نصر ر رو مک ید و ارم 71 رر فن یم ړل ددا - رفتند اھت درد اتال او کند کید ترا ۱

 اک ر رصاکر رد | بم اصلا هک 9 :FE اسک نا روک ےسر رب نم ےن ےک آس م نین ےئل ےک شش ایل نی تا

 نیل تکو ر اھ ںیم نیم کے 1 اجرک ۳ اتد رستے یر اک جن کسر می رال اراز لد |تازعح لس 7 ۱

 ہہ سا بجا ہر ار کج رز رضا نره ن ایس کار فاقع لیست
 ۔ گال کن ین یز سير ارگ رد نا تسهیل تے کیم تان اہ تک یھ
 رس سم اد رک عورت سس ارور لے تضر و روا لس ال خش تازعتنارگردد یک کس ۱

 لب کا ی سی یارک ایه ںی رہ انی ایش نر هد لک یے جنا
 ما جی اکے نت سا ارے سا ۔ےسر ےک ام 0 تړ 2 ے تش زد نزار ازا ہد یی تا وف تسر اا ۱

 اگ ےال تارت مگ ل ےس اتنا ےک سا ےک تہ اقنو تص ےس ر ګداب نسر اال وعنا ن گار کر مم ۳ ۱

 لر یو ان ےہ تان در عم ساس رم ار ھما ں یک ید یافت تاج یکن ا ےن
 کا - هتک سيم لرد بہ اسرار ام رم ع مهاجر دا ےس ںیم یک د هد نین بس ےک س ا یی ل



 رل ag ا نال سے لب

 الش ںیم ان تن اف تب لت شد ککے رام س ارد | ے ہر رها نیک سا کنیز کمر ریش

 کوم تام یک مر هر رگ ترکی گول دهم سر لس سا تاجر

 ا ںاد ہند یکے ناشر ہن کار لات یاشار فر کج کن تب هل قٹ
 تم لے سا ےن خرم الر سومین فال یر کرد نیز ندرت مس دي

 در دما ياد ارش | سود یکایک ن و فش تسر را کیا سکس ا کما
 ہند تیا ی امت ے کل د تی ا لک یا ےک نزال اب ےک سوم مال ین 1 ب

 ااا اداد بیع نکیل اغ لکت مرک اراد نر نا گنوا لاک تستی سالم ا رو
 ]سلنا ے رم ےک اتت کان لک گل د ےس ترکی ادارتی بد ا کد اا
 کن با میگا لکو در لس سا کادر ہک رکیپس توپ یہ رک( رم تا ےس ارجا

 شا اکسس ید ۲۳ قرد بیا و رر بیت الو نس تروزمش این اسر لر رت کر تسال درو

 ار باوری ر افنا ی ورن یا بسس لعن عر یک اشک گل یل اں یتا گر دمہ
 E بدان ) سا بصاصر انلاین ےک پرت یم تر ادا گم ا ہری

 )فکس لر دا ریه رگاشد انسا تی ن دال ہد تم ہد من یریم
 ۱ ردا ج٢ یرفذ اکو درج با دا یک ریزہ ل چکر کا سا وتو مس تا
 درس مالخ ارد لم و سر لوح لو نم تر بک ں ی ےہ رک ق اتت ےہ جا نانا نار مت

 ۱ بنت اک کس اکیا ییا حالا شرکت کلاس ی بس راج د ردا ںیم ۱

 و تل انس اک ترکہ هتک زا وچ یح کا لا باک رگ لک اد نا ھت ید
 سس هر کس د آے کو رر عون ام ال ںی رل زک پرجا بس حج تہ ترک
 رمان در ان ضد نم پس ل کف اض نی کس اکا ال ناس ےس ید جس ساک انا سا ےن ام

 ۱ هلن سام تالار ددا لپ یا یو یلا تسار وار
 یک اکڑ نتا تات ایک ا شد نا ہوا او لوظت بد در مے سو کپ ٹادرایناو تناقص رگ رک با

 ےل. ۱ و تک کا یب اتارا ن
 اف تد اعر دا نر ددا ےن شکن وچ کہو ھر بل ےک یر الم هم و بک رے

 و 7 و 7 جا و 0 ۱ 4 طط
 ۳ تالا کد رک و دا سا ترصد رد د نکی یک عطا رو

 کلاس اینک کہ ز یر یارک عهد تین: نارعال بترا لا کتب

1 

e 

۱ 
1 
1 / 
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 ۷۰۷ ررکز لار تل ۹۹٢ص کرک تسمه



 رہ ھم الم “44 نالس ٹا
 ب ٹاکے سا فر کوک اک کے اج ںزلد یا فد یک یک انشا رے مر ۰ تک و ۶ ;

 2 7 ۳ ۰ ت 1

 جام س ا ملکی رگ ےہ ںولاد در ھال بیاید ہت
 ےس برس ےس ید بار ظر

 الات از یاش کیک شرکت بمہےن تر اوا کس ابر رکو ی کتک اتا کد رسید کال یت اش 1 1 . ا ا ےل یک

 0پ

۱ 

Oy ۳7 ۳ 3 
 ام متلب ارت هتسزدا نس ناز خیرا ۰ اگاکیدامرررد دار دریل ےک اد ےس وا ایی ۱ اورا ۳ تی

EEےس ا ایم ےس شاعر آی اب عرب 7 يندر ٤ ان ےم یال ید کب  
 اکا صو ےس ں راد اہ وجاد حرارت اد خا ےرسد د لس تسار اتتا طلف ید ید ید ییا کلا « ید اد دريا
 نوا دا» نزار تار انا ےر رد سد زاد نا گل یاس ری کن سک د یر یداھک کما
 رد تیا ۔ ےھت کر یل وطرب ل کسا (یارلداخاوو ےل دام وصح هتک و صو مقر اب شست نر
 رب انی جرات مان یا تا سرا ادارت ارط دای تیک لد ےک یک تما 4 7 م7 هنگ ۳ 7 رن ی e ر : ۰ 1 7 ا ۳ یک کع طس اہ درک سا | ترانس نار کر ھر کن ارگ عرش رن بی حب نیم ےرا سا ےک بابا لار ۸ 7ہ ۳۹ 2 و و ۲ ۱ 1
 رہ لات حس نر ارآے یر دا ےس 3

 ۳7 رم کرد را سا ی 2 رو الان کر روس ےن عاص زد ےس ید ارد ر عال راد نا ۸ مو “ر ےس ۳ ٤ تپ 1 23 ۵ ۱
 ید رح نر رب ےس فری ین یل یل کی کے 71 ررر '/ لی چل ا ارام ياد رد کا
 تار وار تطبیق ساز ھر ا رپ تس دب کا رد ایکس گاز
 ےس رر سک ارگ ںیہ کر لشنیس اک رک وا اد کر اگ نا ن صر دا ٰ
 سل ا ای سکی کر ب « تب رشت ایآق ار ترا ی وز کل بدل بام ۲ -7 7

 را داخ ل کیک اک د اراد ر ےہ ں ړو یی ر مار مس یر یر 7 م
 ام مات کات دہ - درد ماقا اا کے سیلک اط ید سد تن اما یکے سارے س یزید ءالفا

 ریتم مکان ایر نرخ ار دال رگ ستم 7 هک واتر وا تمبر هد نابلس سر اٹ Of ۴ رب را ۱ 25 را ن غالب: کر درا ں یل کس آس کر دارد نالی واک انس یک کک اں سکس ۔ ےک یز بو داس ید ہد ےہ نرم انکم ےر ںیہ تڈ اب رسا یل تس رکی اللا ذادآن السا ےن ناز گا
 زانا ہا لسی نقد معنا سا کشک ای سکس رپ کو یکن ںو کیون نرم 8 یس ےس َ 2 ےہ مہ 7 س ا
 نت يک ساب لوک رخ رک کن ا یک آے سرہ اش تالان مش ی ۱ نزد نام لالا کد
 7 دن سس شتسرگل را 27 ٴ

1 

 ۱ مان ار 24 21 اب کت امان ا از انکی تب نکو ضرر وط کے ن یس حس بوند گے لم نم ۱

 ا ص ا

/ 



 ست رج الو اد ۱ 4۸ ین نال میٹ ںی

 1 دیر د بارک رکا یس راکم پیشین اد کاو رات رک ا یک رک ڈس تم
 | بیل ےگ ن اتکا ےس ر تخاف کر سہ تکا دا ا امگا لکی رسوم
 | فر نان راس دو بم تو سا چی دارم تند وک عاص رر ی کاخ
 1 شوید لیکس رگ یر دز ن کیک یمن انس : یا اس ےس مار ذو ےل یر نیا نار ۰ کن مان می ںیہ

 ٘ ما ڈرا گاو ددا ےک ہجر انت ن اکے الد ےک ا اوم زر ساک لر رگ نی 2 ارام ےن

 ۶ اگل مت ےس ں ۷ اقا امان ریز يا ےن دینار دا ای یا ےس ا دس ےن ںزنم ار دا یت تار رک

 ان 7 اک ا۔ےآ سلاد ںیہ ےس سش مرا ناسا ۔.ید سد تزاما لری رسی ایک روگ شال

 ۱ ۱ ۱ ۱ ر ایل ایتتسکر ارناش

 ضش 4 3 ضا لانا کر دنلرآ لر عد رش کاج برم لک ۱ 7

 ۱ ط یی کن ا ی نان کک کرایہ سو شا سرود کور هرکس ہد گاد قرصا

 گرد سر ارگ نسرین یر نیلے ے نر اک گاہ تار ند الو ںی ا تم یی کن ا دنا

 ےک زم ۔ مار ؟دب ےس وس بنر د سا ۔اگرنھ یا ےہ عز تشکل لاپ لسم

 مد نا - درآن نارد د ساير ار زا
 1 7 ارم دا ںی تلارع -ںگاڑ | ابو کر ڈرے تردد یک رپ ید باس 4 رام

 رب پک کک ےس نابذ کسی ۃخ اس یا ب پ آی کمد دم ات مو ورد ریو
 ۱ بز اد پام آر او اال

 یو 2رپ قسم ےہ یر مم رتی نیکی کس ا ںوہ حکم وبا 7

 | ری مر کر کایکںس یم سز آت وم ابی ےک دا ین جن منف فا
 ہروش ےن ی رابغ الاد رد ا اف لم اد کی کس سک نیم اعنخ کس هدایود ےس رم

 ت کرک

 ۴ ٍ ترم عاص ار دا تکرار پای اد کیر مارا درک

 کپ ارل ےک هام کری اوٹ و 1 كا نت حسن یم ناددد ساددا ےک ت الا وسن لف ےس سر :

 ا د ےگ ضیا لات راهم ريال کتابی عام
 اش کت یسد ہ۷ اک ےک راگ رک وم کنيم لا اس
 یارو ےک ت کش سم ر کی رکا نیلا نیک او دادا اک وا الو د ردا گیر مار ےس لد

 1 اڑ و ات

 اہک کت کش الم ذا ھکپ آس کیک د ٹر ہک ٹرک تک ےس رم ند ود ہک آے وم ےگ ت ولزا

 ۳ ۱ باب امی )مود را لپ ممد يک د د کر کا ی را

 تپ | ی نز چپ قتل گول فتا اب پ آس ل ماد رن ي ید د لر

 د س



 سری یف انا دم >44 . نامے ںیہ

 ہراوڑنھک ۱ مار رود کپ آے ہں دی ورس ید ر ررر وا گو ارپ 27 ربپیوازآر دا 1

 ۱ ۔ایگاد
 بنر بر کلا اھ ےک در: ںی ہلال تم یک 7 7 رب ۱ جج طعم مر قم دم زا اس ت ا ا

OA!دا سا سا ایا . سر یل تاب :  
 بس روا ارمرور لیگ رہ شل بر شرر مرر ۱ 1

۱ 

0 
۳ 

 تہ هل سید ۔
/ 

 ےس

 ارم ترار ید دا گرہ رس سالہا رها یی تری تر درسا کت بج /
 ےن سرد اقا رسد مافی کن ج اھ ۰ ا انا یم سالہا ےک ےن امی یک د کر یھی
 کبد ارگاسم ےس ناس رن ںیہ سلا ہلا سل ام سا ۔یداش ا سفر سنا ا

 ۔ گل ارکل وڈ یع یب ج اد یدال کن اددارب لک مرآ ت سوات ںیم یب
 ے نرم کٹ نفد رک۔ رہ د باک میت د کا اردا رب مکس یک وں شراکت بب ید د ہد الط ےک اردا
 زد باوج ےن لک ا ےس اراپ تانے دوا گلی ےس کش اد مدتی کرک ا ہد ی

 لوی دام ک کب ج یک ا اپ تاب بمب د ند رک ا یب ےس رس رکی زار ند ںیم تافام ییڈ تم
 یر ساری اقا تمرد ک ای دد الم ےس نفل یر نانا ۔ کہ راو نیک ہد روا ار 1
 رکی کن راس درود مواد تا ری فن تیک بر را دا ترک ایر
 ! کراس( را تاب ارد رگ در
 تسمه س لا دب گاز د د یا در ام یکے تند ںیہ داد ٹیپ ۱
 را دان لم لم کرک تعهد فا ازاد کت شاد رب یکرکس ا تموکح ارم ااا کسا ب زهر
 5 و کس دارت یر

 ساف علوا ی لآ ید تت هل ےک ےس مک یرھ تار با کت ں ب ہر او نیک ید ھی ےس ل کر ال مر دا ںاما یم
 ہر بت ہی کن یل سد رس اما ردا نر تازفع ں ادد رام یل اکا حر ناروا ےک اس ےک یف
 بم ددا ار ام ندیم نار ارد هرکسی ایکو ل بوک ساب سا ےن دلا
 کردا بد انرکن دت اا لی وراس اینا ےک ٹنم رد ید زن تزابعا یکے نرکہ ید لقت ی تھی:
 الو اگل رد د تفت سلگس س یم تارا نیر دانند اد کور کاب اہک کن رام ی
 اب لوس اپ ےہ ود کن ها کز اوری ورد ارس ام و بم ۱
 هوم یراق مدمےس نوک ی اف تا رر ما یک نایب تور یکی ام سا- تلا ١ ڑںییرازآ بانان لک ۳١م 7 لئ ۱
 جرم سر 2 TS روا شا طب تمرر سا غرور تستی اس کس 1

WUN jeje N 



 | ا
 «As ۹ ۰ نالے یت ںی

 ره مک درب ساک بج رد شتاب نوازی تار دا ئی لم گم کا
 | دے تمرر د| ید گل گل سگ سرا وقاد سا ار ]مگه تومکں زنان یکی دا

 | سما رد ایال اینه ترانے ےر ام کر ات تلاع راشو ےب ا ارشد ترفن سا

 رتن یل اسد ای ام نار دا لٹر دا ےس ریل کیس ملا ارم گاد گار ردططد تم کرت

 )۶ ےس ےس رس الا ےک التر اچ سگ را ےن ار نک تس نشد جس ےک مدازآے ریت

 2 اتش د دن دنا ستاری یم اب از ایم هک بس مد دا اھت بر رم سر بم یں سالما دالاس اکر انس مک

 | “ا قیر ےک ایا اظ ہراظ رد دد دا رم شن ےس ر 4 فان
 7 نرود رک ۹ دلی یم سال ا ےک ںی گاہ دا کیک مس رک چیر تما تیس مبل ےک ار نامہ لئ

 گدازا رپ کما مقر اند ردا رپ ےس ں زا السو ہم اور اا تس ر همت

 اب ںی ند ترقی یر ےن اورو کلا ۔ارہ اد د تط یک اہک سیا راک ےس ودر

 ر قاورب اردا ےس ےک ےل نم در راے کم اص تا بدل اقتاپ سل امر ےرسر ددا

 ااو اکر کر اس ےک ن وص و نیک تامر قسم کارکن راکت ازم رہ ےت سس گر صوت لار

 e سس ےس ےک
 ۱ ۱ رن ےک ےس رکن یا اود فام تاب نام ہر یک کرس لس داد ا ںیہ اتکں یر

 ٍ f ابل سلو از اف ئل ےک ا ام انک سما گم تیا امت ارگ یت امار

 فا

 ۱ اس ےک ںیم

 ۱ ۳ ںی سملو ےک قل نار دارب کرلے تی ود سلا ےک اک .
 | لنا ارگ دنیا

 میر ھر ۱ .- سفت نر دار لت الا ںیہ

 ۱ اد الل او اک نیکی یم سد ا ا سیٹ ٹیگ ما بت برق حرم نم سد میکس رد ید *
 | اپ ںی مردان اذان اردد نایک

 '؟ پل ےزاد د دان

 ]رک سس رر ر
 وا ڈر لا اھ یگ اب بجا اھڑڑم ےس ور داپ ینا خس اف و سی زا ورم
 92 راس مدرس ی ددا رم ںی نر رہ ترتیب اقای جا اما

 زود هر اکیا شد دا ید ددد تک لر یی چک

 تر سسح لم یے

 CT 5ہ ےس ساس یگ ہا ہوے
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 مت لک ال ۸۰ نے ڑاب 1

 ےل یدرکے م شم کود نبوت بدر یا
 سارا رند با کد نذر سرا سسر تلف لرد دد ۳1 - -.× نام 1 ۱
 راز تسرگےس تبار قعد ا رسا تیرگی کل زیرہ 0ل ا
 رپ لاول مدن ا اک الیاس سرت د ددا با 7 صف و ساید تاھا له سا اب کد ےن تص رگ ےل
 ےس ایمر لیا ےس سار ےک لر رار عارم وو رک ممرات ےن سا یکن سج الوتد زی کس زاد ےس روس ورا ا

 تستر تکا |

 - بم TIS ر ترا وح ہور کر کام سرزد سا ۲ / 1
 لا تی افکت یتا فان انار کسے شناس منش ناک
 ہرزہ لال وم تر در و رن نار سی لرم رم دا اف یک جار ا
 رو سا۔ایکراما اک ال اکے نیا رات لرز روا ےک عید ہد ب تقد گر لا یم ں زاد د جات وا

 : ےہ راک ج کد ات ےن جال م ںیہ ا
 سکا ہر نفس نسوز یا م نیز حر رر دا اا اک اج نر یورپ
 بشر اا ا ےب سرک سر ےردد تر کٹ روک اطہر اک ںیہ عد اعماکن ادق کت
 کک کس راو و رتی کالا ر زر کے اج لکون یکی نالعا سارا دا ےئل سا قا
 ےس ےک ات ب رہ یتا
 یت رز اھا یکے ام رک اردا او بت با ےل ےک ےس اہ پیف الا 7 ےن
 ضرر تایر حدس هدر شد سلا پروا سس تاک
 زر لاپردا شل بیش ترسم تر د ناکدا 1 تاراز د دا یر رن نام ایس ال« سر و یر لاب ۱

 ۔ےہر راس ں ور ےررب رکے وکر اح نا یبا ےک ہا )رز ںی سر نیل ڑرزعس آں یار نال ۱
 ےل املا بز د کت اتالم ےس جرد ابدال ا رز و ۔ںیگس الم ےس از روا نازک ا ں اد ےےئ ند ا ١
 ےک ںی اس یم یل تنو تن رکے ےس اگل ےس ا ہزار )اک میک مار ا تکریم ےن رای

 نیا کم یل شکل کک ےن ی قله سار دعب نیم نارد د یا دد | ید ید اعر رمت
 ابا '! اگے نر رص ترس ساب نفر رح لاب بسر ید ام کے کت سد کمو رکا اھت مع ۷ ترش ۱
 نر ر رکن د کاک گلد تام رو با رکر تع عمو بم ا ماکر دی بس یکی دک شم ۱
 تلف سرد ناز هک الر ہد ردا ےس ۶ ار زد کت ضر ریل ےھت ڈا ےس رر تس یر یس 2 ۶ 2 ۱
۱ 
۱1۰ ۱ ۱ 
 ررصی ےک تفالف ہل ۳۱۵۱۳۱ لر تربب < |
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 الگ ل ٠ ےس نادر ںی

 اردا ےل یکے ےل مری ےس راک کورد ا ٹیپ نل صو ناک اگر فار ینہ

 رکا صفر تم ها رج ماده کا ےس ےتد تا اکر رقم شو المتس ں ونا یا یک
 تاما شیر یم ل اعر اے اھ تر الد کرت سا ہو کنار ان لا د ےس نکا ر ژو کرا

 هستن ںی ای کے س تل اکابر کس کے سل ےن ں اک طب ود

 | ترک ےرمر متد هتل ز هستن اس یر اطا روا نوين نوت نکن ناگرا

 تاباط+ےس لالد رد | تیررفعمے ےک یک ےن سار جے ےس الو
 1 را ےرہر 7 2 1 اےس بت اکو کرامت مان نا

 | نال رم ےن در تا یک ےس دفن الم ین الطرو ازیط اں برک

 )با طب ترک یا اوہ رک ورک تی تک کام ڈ ید سی تم عیب
 1 رد تفاطردا اکی ا لوط ٤ا کد برگ دد وز که د گر ررتس سنہ ایر داد ر رر تاک واک

 ۳ ۔ ےس انک ریس

o ۰ ۳ 
 و نپل ۰ ۰

د سا اھت شد تن اکیا ےس ں اتو و زر -.
 گرند یر یر صم ںیلد نا هدالک ےس 

 ب رم ی ور ا رگ OS ا ےک ارگ ما

 ۱ آیند ناتو مس ےہ ےگ اد یر لا ذاق السا دن نره برا رنو نالا

یک ۱ ر سود اار ہدایگ کل ارتدوا اد سو ر رازن ها ر عاکن اکر | یک ر عر کے یا
 تم جر فد 

 1 9 ۱ 0 ۳ 2  ۷ ۳2 . ےس 2 ۰

 و ےاد رہ الرو پد دا ےہ مر ازم سکن کن سیم كم اعر ترص تراصضم ےک سا اگ ترا لو یکم رپ

 رو تار انشا ںی تاراجا ےس ز٢ رپ ؛ ےنال ز فر کپ اعا هد تم صدام تاما ظا ۱

 ۱ 9 ۔ےرہ مر
7 ۱ ۳ ۱ 

 اب نمد | ےئل تیل یاد راس نم انا وم کرک داکپ روا هر ۱

 یاد کرت دو

 اوس

ENE 

E fe N 

 1 الس ےن تام ما یر د کم اکے ہل طر ااش تی انہل اقتس 1۷ح اکرا
 لاکر روا یراق یم ٹاس سکے ستار یب تر وصوب لس ےک ن اددا اد کار لاتا

 رض ںی لک | لرکس ن انہ سا دا اد یز کالو عم لصفم تالار کرنے ییا ان
 7 ۳ ۳7 ۰ ھا تر نو تم خو ےہ ۰ 2

 ا سرک دا یل رکےت سرشار عقد شه عقد اڑ ھو ںی دال رام
 جس تیت سا ںیم راکھ گل کی دال اڑا دا ںام لم ار لا انال وم لس تالا می کرت کے س اک یہ ۱

 ھما ابد کر اگلا تو ھتاساکن ا یار یز ےک فاش رر نار جے خس ابو بجی کیلے سو ھھتاس یھب رادا ید دا

 دز یر وا خر ارگان بحرد گر قم ال ئارا ڈا دایک لسا تا ےن
 5 : 2 ۳ | و

 2 زد نا یش وم تو این کشا ا د دا یر دا یک روما هاا سدد یز از ا ےک ںمہا قل ایگ ش

 1 9 ےک رہ ار ےس انا راے ر یت لیول یتا شد نارشبا نت زص | رہ س یہی تر ادص رک نا روا

 إلا ۰ ر ترک با یز ںی ر سپاه قس ی داب آکر ا را یوم ترم یم نوا کپ آں رکی تسم ی دا کک او نا یک اچ ا یک



 س ۱ 1
 رسل رم ےک 089 نس ےیل

 دما
 ۷ '۔ اگںوہ ست سر وزو رکاب سیل گا ےس ترادص یر » پا

 7 ترارصرکل لب ہ اگ سی رام سے ںیہ دو د دا ۰

 اا نت تر فرز ا۷ت الار کر ںڑاد یتا کارد انب کش ی ودام سیم تک سیل

 یس یت یرق هتل رر نانسسد رسما قد کس تک ار یو ہے ےک ری

 مز دا هرظن ارگ درب کت لاو کر ساک م ملت تب یر و رد
 یکم ارگد ےب ساربا ےک ت املی ری« اٹ اد فتا مک ےن ا تیز یا ید رک ےک یس یی و

 ناعس
 ۔ےر / ںی درک ادا ندا زا یداکرس - ا

 ۔ ےسو مگر ےس ےنر کر ف یم نرم کس ۳

 ۔ےرکل اون ا کت ار روا ایت یک ییا ترم ۔ 7

 سا کامل خادرکں رب ا ںیم نوش اکر وا نوار ۔
 ریس طبل سل نا یا یک اش اتو اد ردا مر اط ےک سا
 - ےک کم یب باک د ا اک ع مت تال یر کردا ےہ کت یبا اتا |

 سا از حا ےس نا مک فیل اکا فاو اف ر را نکس اکر قالار اد اکا سازی +
 ۳9 يا

 نا یکم اچ گرل بخت ماسات اک ا3 اما ازاد رخ صاف ساتلا نا اڈ ا ان رام د اترا ٠ ٤

 ہراس با کا نمک ۶ اک( ںی رتب تا« یر )ا ھ" 7 ۱

 ناو قولا لاو سامی فا

 مس شرت پر زم ٹن رر لا و

 ار یم ماما سزا بالغ یار شاار راق روب 7 سالم اا۷ ں یف نزد نج لر اتش 7

 ا کس قت رات زا یں ها اراس ےک لر بد کت دار کریم ںی ی اردا یے

 طرف ترش تعا یی ستر لر و
 أ

  ۲ 7ھتھچ ںیہ رم تاض ل ملت خش < ۳ و سا ١

 یت نی ہن سنو پہ زا ےہ فر ےن رک 2 نام نصر ) ےک تر
۱ 

 ٦آ ہون نوک و اھا ام ارم ار و ۰ ہ سز خاک ماس ےک تار رخ ید سیا
 “ےاایا ا
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 3 ل ا ال ھم تو ۱ ناول

 ساز اما

 فکس چای قاب رک تاو ےل ےک ےس کر و کک مارک پا ےےن لو ار:
 گو ےہ د دوم رس اد آی سید ياري اذری ےہر ئے یہ لا

 / نا تھم سگ اه سر ناچ اکیا گا لیزر رک یہا صر ل لاد را یک اھ ےس سرد اگلی کن ا۔یھت ارزآس یب بسم ر س 7 ۷ ۱ 9 هم ۳ ےہ ت الاطر رات
 طب دبا رک ےس صف ےس یگفع ےہ ایہ ےس تیک ےس نار ے ال 7 ںیتاود ۔اھت ار رپ فرض رم ساو را یس

 اہک ایتالیا ہو رات ار کیا ۔ںیر رام تال 7 سکو گڈ الا یوا ں وھکال تا ہد و 7
 رکے ےن ںیہ. ےہ یے ا ید لر اکہ کام ےس کلا دا ی کی کروم ےن ساو کے نت ےہر آس سملو ےس

EIاور هک ٹل ےگ ےس او ےس ترش فو یپ تب لر  ںددرٹشیک کر یاد داں د  
 رت سکے ناز و صاف نیا مم الو هر ذا وک یم گا ایک سيما سنتا لو 7 ۱ لت سید او ےنئال لگن ادیمرکت یف مس اد رپ تمدغ سارہ کل مر گ ۔ یی وپ ای
 ۱ ۰ ین لرد هر اد يه داد رسا رپ ےس و دا 5 ہں ڈر و و جب ور ور نتو ی ددا س
 لب ےک گول ےس اس یک ماتم نا۔ ید آور کی رام کار سکس نہا سد د د وارا ڈا

 ٦ںیم ےنکار رپ حد د یکی دا بنات نس ںیم ناو ےک تو الف ت ِ 7 ۱ تست نرم لیگی یر رک گی لیکس
 1 تسود بیا اسم درا ما ښو ےک تر رم ار( تا تر
 ۱ دادم ے تر رن کیا ےن رہا بح ار نسب هم تا تیا یک ےل ےسر تاتلیس

 ا داذآےس لیپ لر جراب ل عر« عا تم 4 ادہ مدن تن ناننسؤ نہ ۶

 ژاعفاب لر اف هری دا ید اسکی سا ارے بس اک اند ںیہ تس ےس ہد ء یاد پن

 یر طور سر غلوم کر ھت رب ل
 : رات ات قلخن ےس یردارب یار ی با قرر ر اح لر ر رک تي نا رحم ا أل وم ےل

 3 ےک لو | تتسار تسر ےک حاصر الم ترضحر رر ب aL رم ارت ر نس دب لے

 ا ب ی ٤



 + ابر فر فن ما تست فرم
 ری بس رد تا لب سا ورم تبض رکن رک یس ناتا سید
 ناس ران ںیہ مایا کت فو ےس ےک کد رک یا ےہ رنا کید کرج نا رم تا ۱ ۱ ۔ ییہ رو مش یہا ںی را ان

 سد یر تر لود یک ما نیا پورن اک فار ناز یر ددا
 “ اگل نر کل واب ددا اک رک یاو"

 رر افا اس هکر وشو روز ےڑ ںیم ساک ےسر را یک بابت تر اد دا کک ب ج ںااد یتا 2 ۱ ۰
 ہد ارز ےس بس ںیم ا ڈا ےک زا سا دادا یل لا ناعم ےس تمرات ےس ناد دا یم 7 کو رک ما اک
 ہو جرم لن روا ا اک ریڈ مال ےل رتا کتا
 ان نانو ہنر یر س ا سارا کالا رگه دای ےس کرد د ا
 رم یتا رگ سر ںیم لا ددا اک کاپ ہد بخدا فاکس اک نانا ےک ن نات الار ۱
/ 

 ہال CT ےس ۰ ہہ ہہ ۱ a ےس ےس ۸۔۴ تیام 5

 جہ قے پت رکا ریو تست مالا د ارا کره کات ما سچ ےک الس ادل 5 ۱ ۷" تدارک کدر کت ج اب کت فوم یکن زر یر تیا لکه یارک نا
 * ترسم جرات ٹر ترسم تس اس. درگ متر افکار تاد یا
 0 ردد ا انس 15 بس چرب ضد برف ںی کر لدشدب سم ےک لاس یدک را ات مل لا. ںیہ بیلٹ بم ےس آر ابتلا یا تا
 انداز یک راس ته تن رازه ات منو کولس آ۸ لض اف لام هستي تيم تست با
 رک داس ۔ ےک ناضا ر ڈو کا ہی رد صا دی عت دا ار یو ید موت ٣ن ارم ترم تہ سو یاس ٩ تک ا م ۔ںہ لا کے یف کرک قلت کپ آں یہ اتر رر یش قوت ےب ییا کیا یھ تب اوئے ال دا نر اکا نس سرر نک قت جسد ممد ہداس رک مود نیر نم ۔ ی : ےل یورک ھا و طو

 0 ٠

 ہہ ےس اکی ار تر رک مر انت ےل ےک ےس ایم داد ما کرک رات اکا ۱

 ی تطابق تیکت صد ان کم ا

2 

ILُ صر یہ نر میک  

 ئی مت

۳ 

 ت

 یل ےس ہ

 ایل ےس مہارت بارم ب ےب خاش ےک نام سا اردا ۔اھتار نراس را تاء اجا رح یک رم ےس نا ھا ۰ ۳ ۰ 2 بم ۳ ںی ۰ ر 0
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 ےہ یو
 َ ےک



1 

 ۸+ ناس ےہ یس

 ایکٹ اع یر طرش سا ےس ےک اور ق مو ےد عرالطا لی ےس ےےنرک اک سا تیر"

 ۱ “ال وکٹ ناروا ود ںیہن ںیہ ایک سا ےن ارگ ایٹ رک رکی نے

 : ابو رمت سا سی کروم دا

PASTEL اب ايو د رکی اج جن 7نا ےرم کیپ ۷
 ٢ ار فالف ات افاط رر مالک 

 اناما اکر سا ےس ی اتام ےن یر اگ یم ہارم رکن سر اد بل ر ویچ ںیم بلا بر

 ارت ب: اخ کت ف الف سام. ںوو ےر بار لب
 لس ےک ساری خلا وے ہر و ۱ هک ترارصر

9 از ےس رد ےن سس رس شد او د اک و کد تر
 

اا رت ا اہتل ت مد کک ےہ عو قاس ےک یی رر 7 لب
 07 ۱ گی ار اعم ےس ا

 زا ےک رسا ط اعم اس کسر هضم تیزر دد ضیا الدوا ےن ید سي یهو

 ۱ یکدم ار سد یب تالطاعمے سر رسا ےک یذال انسٹی تال اعم
 رتن سنز ا۲ت الف یی تماس یس من ربا 7
 تست کم رگ ںیہ بصور 11 ممریف#

 ۱۶ لک کوش ارم راک لا

 کیس ارباب ی صادر رو ھر رٹ اوس

 1 لو اات اذا تفت ارد تست یاسر رام ا کن دات دا

 ا ایما ب تیک کسا داس اھا دانایی عر: ےن رام
 و ناله توس )راس تاھا گرا سرا قران

 داف لصاعل حل انسداد رات

 تشک کر یا سی
 7 4 هر ان سنا رفتن نا دسر را

 ےس پیر سام الکی یارک گل رش یم جز عتبات و

 الود روا ےس انس رم ید نژدن 7ک الم
 درک تن سا تاک ر اتا ںیم

 ۱ : ساک نا یھب شر شد

 ارد ازم هل و تحت ۱ زت یکم کالا یی ےس بج

 پا ۳ اکے نر دن د ا ڑرک ادا اس یک تير هد ہکگناتسسض ہیرا
 - ھر تر و روم

 ہی

7 
 با



 الا ٠
۱1 

 م 4 ۸ ۱
 رپ دم لم A ¢ ناس

 ےس نا افن یک نذر ار ایپ ںی سک تس ار ۔ ےگ ید کل نفل ھر لاھچ ج اتالم ےس لیکی یارک 1

 ےس کی ید بدر اما داد دد کبار لس اگل اوس

 ویو مگس اب ین تسر دم 1
 ie يا یلص لوس تا شکن رک یم یر ارم اجر )درک ام اک کرک
 هر ات دوز تول کم وا کا ان
 خرد ام یب ںیم سما ےس قاففا ہار دم ےن ںی راجا ین فش ڑٹ ییا [تقومت اجر تون ا
 قد سار مز ضصو سفر ےک نا انس کاش یف ا ےن ۲ شرم کر اللوم یرابلادبعانوم۔ اھت ا

 باور ےس انار و نح کی ایالت مانے ک لوسیر دل ہکے ا ل را ےس ارب ےک نا یب
 اینو ا ھاں وسر پچ همی لوس ہد ںی اکر اتکررت تا که ر 7

 یل اکی نا مان بکر تجربه سیمی رزین تل اں یا یھب 1

 هل اھت بسا

 ر ارب تے ایم ای ائ اف اک یر فکس بجا بس آے اس زا یبا اب یاس یی ص رک اتتا سا
 مگا رد اکو قل رکو ےس تب عد یکے ےک یاسین کباب الرب تاپ ا

 : ےہ یت کف سطر ير رہ ار نال مک ین کن یم و کر ود تسب روا

 ینا بن کا دعو راز سدیم رسد د ےک در AZA را یب

 نحو مرعروا تالا رد | اک ردد ۷ن اتسد ہم تسرپپ سد آم الا لا اند فردا ۱
 ل تہ نیو ددکل ںی یک لہ یہ ڑی باک رد راک کرد اد دار

 مار وا زوم ۔ایکم اک ا ںیہ ا سا لردا رپ مریلا ارس کال نیو د بو ار

 ساک 27 اھ ان جلد “۶اد ناب یک ان ےلا مال مں یم تار ۔ الم ےک ی نا۔ا ایگ یر نر

 هساگا دل سم تالار :

 ایک ا ۳ 2 کام ہک س ا ےس ید مر دا کس ا ام ےئل ےس اهن لوس کل ہن اگر وا ےس ید گارد ارل

 هل )و کم الا ۷ یس تم گپ ٭رئادز £ اد رکی د دپ در ینا

 یداب اف سند ما ار ما "عر هل

 رک ستم ےس دلور ےک لب ےن گولے او ےررھتاس اڑے گا س اب ری ار ید "هل |
 7 ررکل مک اس کے سم کج کد 2۳ زی لو |



 ات مھ علا با ہم می تا سا

 ۷ درد گر سن کرا ےک الط: سم 44 «گ سد زی کد ہی باا الاخ نا

 ےک رفا لوس آر وع ےک کد ود اک کج ید کر قم ٹیک دتا ےس کیپ سا کاو کہی دام
 ۲ الا ںیم سگے ارتا سا ۔اھتر ال ےک یاران لوس طی ارم قدر ہراوو ںی ییا ایک دا ےہ

اتا مر مہک ادرک عو رشسراہآ اک رسو متد ین ۶ رر ۱ درگ
 دکر موٹی تو لا 

 هر اه حرم سکو هک تست درنگ ےردرکی درک ی
 ا ی تیپ لک ابتک دا ترا ڈیل چوکی ارد یکایک انک کین کد یا
 رک چدر اایگدهر فنر کر اش ماسه شارپ تالف بت ےس ۲ اف ی ژن 7

 درش اوس ےن ت ہم رگ اڑہا ںی نام زاد رنج گے سر دقت طا کار ارم ناک فی 1 یرش

 اردک در انک رض "وک قر یجاد دار دا الپ کر کیک د تک ب ےن نہ اد گہ در وعزوز فن
 لاد ردا ارم پن ااکب کی تش ید اعد اما عرف کد دم ےسظ ےہ عاد رد مد گی ناف کت
 الا ادا دا سیر تاشو د شیر دا 3 لا تاک کت زمن سفر سا ےگ اد سم بم

 7 متد الف ببار قمع و ان کت الاعب مس نا ۔ کس رم تادا وزب

 تا ۱ رگ ترم تالف ےک ے رر دد بی ات نایک زاد د درا ےگ

 اد ےن پآ- القا کت العرب سر مي یل لیکر ورم ےہ 71 7

 شی رکم مر ستر وت یم رک سس | کیٹ روف تي
 7 لار هرکی یل ے کر ں یم سالہا لیہ ےک ہا یلدا ےہ ار ےس ل جر یل ےک ل اسر د ورم

 - ین ارد رپ تل تا و ناب لیسانس یم

 -: اگے ند ےک ناکہ لا ےک ں سپ رم
 ا یک تاک کیک اد دب م ںیہ ایں یم اف ل ےہ وین ع سوک یا ںیہ

 زا ۱ 4 ےہ یداز ٢ اشکال وص ےک سار را نزکسرکآر رک

 ۱ 6۴ت وانت ےس تیرا کس الا دالاس ےس ییا اہک الو م لاس سا

 کو

5 

 5 ا الد داس ا ہد ایکب ایماگرکس القا ےس لکت گدو ا تا تیبا یر ج
aراش ا ارقا کیک فنا وام نشی لرب تلاع کس کس ار ےس لے اورم  

 ۳۸ اھت عر دا تالاوم کرن اس ےک رگی رب حد لا یک ا ددا نیلے ےن تماس ا و لرز 1

 اتا تفرش کن ادعا سر ہد ایر اپ
 7 ا اوس کتب تو هر د اتے ےس زا ںی اکی ند میری در ضس

 ر



 سل نال ےس یم ا

 رہی مردم نامی 22 ضر ارت کس اھت کد ٹیم رپ مک کد ےس مارک ال ہداہروا اک عات د ا اتنا اک 0
 ےن درف رکی رم یف تاو یا ی کرا 27 کو ےہ د ددا درب لال له ےگ کس if) مے
 الا گن ربا ازم ںی ںی ای ددا ںورڈی ےڑڑےڑ مان ک کو هو ترص سکس مس ایایانپاکن با بش مارگد رپ کا کد یہ ںی لمر ایک نکی کن اس هک
 نیس ارام بول ترخا ےک ں وزا گے ید ناس ۷ت اساصا ییا رک کرب بد کیسا کے رجال ۳
 هو ےنرک الا شتاب سا د دا ات نریم از یکی د نا ےک ںنما اش اس ارگ فسا ھے ر کل و تردد کس میرٹ لہر کسر ارگ سا تسرب ید ھا اکت از افتد د اس۷ یک اد ورم ارم الا رگ تخ ںی بلا ےک لیکس ت کم ارد اے ابذ ےہ کتب اگل ماد ار یا را الراو رک یک تار ند شکل ابتک ا دا اب بابا لا یکں رک اید اد ترت ا۷ ی راداٹد یر ۱
 رو بلکه درک کن تسمه دلار دیس تا کا ین تسرر تانک می تک ک الخ
 لدا ییاددا ید نریم ت ازم مشس انا هد تل ےک | ھی تیر ذمے ید اردن ےس ا
 ۔ ےس یاب ےس کل و تیا یکے س اکیلا یک کیک رہو سک سا ۔ےھت قد رند ےئل ےک ساوکں ی

 یار سام کا لام قفل یہ تم کسے ن نوا مہا ےہ روز ےک شرماف یش
 لار ان کش ءایکت رک یک س کک و تر کے مود نیم نا 14 ان اطر اق

 ےاوکر ید اہ لا ر شے ی ن اهن مرد ںی قطع ۷اد سر دا تک ںیم اسد دا کد
 نیر دسسصہا قامو رآ قبو تام

 رز رکن ردا لا عرصه رضی کس فن وذ هراس دی٣ ےس ادا ےہ ۱ ریتشس ای رییشن ل اب ںی ہد ۱
 ےل - ارضا مان لپ ےن ا اا ا7ز ترکی دم

 مرد متنی رر آرد او راس ر خر ام تار ی داس سنا ۔اھنالاد سو سالہا عی کب حاب مار دنم ےک طخ ورک انالومیخکی کی رگ دم سم یب ایک یر نت راستے وف ےہ ےڑوکرکےے دا رس دا لازم تخ س دو لا تبسم یک ریس کنان اف ید ین اد رب ی لت کا ںی ےہ سام
 کباب لرد ےس یم یم ا
 ۳۰۸۰۷۰٢ ہم یر تیر ۱

 رہ مح ال

۱ 

7 



 ل او نوے سن

 / 1LL تھ تے رم رس اک ناک اس یہ رار ۱

 ِ ر نادر رکے چه هنر ےھت دال ا گر f ؟ کسب یڑب ا طرح کے اکر رونے

 اترے رر تی تا یک رض سا ے رسو لمس کردے طر سرکس ا کک تالف ےک سا گم یاھرآ
 1 تامل دیر کر ۔ےہ نار رکا م/ل دق اتنا اپ ازم یہ نر شل یگ سے
 1 نام سن نا ادب شرم ےس ۷2۶7ے رز دعاد اکے ترکل صاع یوا زا آکے سو ۳

 “ےل لوے ساےس ی اے انس نم سات راب یک وے کل وف روم و ساب
e۱ ن السر دا یکی داد ےس االس ر ادرک وو د ا سر ۳ زدم ٹانک  

 ار کوش ال مر دا میکرد کیا اس یی داد ےس ں ود رس ہک تیکت ترا

 1 اراد د نام يک د در بنا کرد ںیم یل دار ام ار ےس اھ ناب وے ترک و

 | تلخ لر کتب را ورکس الس تا گر اش ترا ۔ ید ارگ تای یں درہم

 ا اانا ےک اہے ںی ر کلی دامت انابب ےس نور نزار اد کر اک | ےس ےس ام وک ساب سا ےہ

 اچ یہ لمرف تر تام قلم تکاب ےک یم تر اور رام

 ۱ 3 رتا س ےل یر آد اف و ےن بحایع ٹکر شر دا ایک شاد / اسے تیا )خر الناس ا شی ییا ۴ رو

 : هک رم اپ تن آر دا یک کک اک سرو م ی ت الا
 3 سش اپ انک کن د بنا | ادارار کت کر ا یھب یر ساد سا ےس وج ی جنا رر

 با وے ےک ضرب يزن غ وا باقی پک ل اوس کیدا ذکی نر اس ےس
 ۱ هنر ما ستم کے ہ یب ندبه ارل مک قیر رم رله ست او ہی 7 ٠

 ۱ سد انک مال سا ںیہ ھر فاسد رمز تک ساکت اد اض نل ما ۔ سرک

 او ر سا ےک نال می رپ د مکا باض انا تالا و رد ا اف تو ولوت ل اف شا اد کار ال 7
 1 رب وا رار اا نرگس زم[ ساع شو ںیلی دا امن درجہ تازلا ادا ترفع ١ تر د اگر 7

 ۰ ددا یىی عی ا ارد اب لا 7 اگر پد ورک ا ںایدا ےہ رب ۷ روس 7

 یکتا زا دا بسر ست ها ت یابد خرد ایر کز بکنید ها ریش ےہ

 درب نا ادب تفسیر سادات اکا یخ ارے اج نکی پری
 نا يا ارس قفس شنا

 هم ےسر رب لو تی الد د اد دهد ےس ان کس جد ہیک یہی فقرے تیا روا
 ممے انے اک سی ورم ںی سن یک لن پا ۴ ۳

 به هستم هرم a کک ايک 1 ی شدم زا



 ر ل ۸ نالے رکی - ۱ ۱ |

 نار ارب گل مسکن سا اج کہ سام یب دا تره گا یک یھب
 ردا کد درا ا یگ یر "رد ساری مج ےک ںی ل رع تورص/ ں شش

 زارو بییشن ید اب نس سک رن ےہ ںیہ ر چاپی داد آن لا
 4 ےہ اتر ایدد ےس یر ئالد یی رد اند دک س

 روا ہا سند نانا ضا اکہ عا کض ستم کا

۱ 

 - هاچ گچ کس ا کہا ںی کرار دار رگ ی ارم اسد
 سا نر کرد ار تا رنگا سرم اک ےن ابد ریا تفسیر »داور 1
 دوش بحاص نزننمد جواب ےک س ا ناو ادب کر یش یل ضامن یم ف لئ شہ ۶ ۱ اک تسل ۱

 ۱ بت د ےہ اف اکت ازت باک وی یر یو
 ناروا نر نامس آم ام ےک نادر ئپ شیپ ےک اوہ برن د مد رگ ١
 ں٠ اٹیگک یر شد ہ درج یکن مد رنک کردا سد نکن و ےک ۱
 مم ۰ 1 ۹ ۳ بم رپ رر 1

 نی ےک لو کت ارش یر کردا را تی کی یر لپ منه بار رم اپ ۱
 دز تیں یل واد ےس نرو شکن اسد شب کتک یکے سرر وک اتد یا یم 1
 ہے رو یکن کن ا

 ترا ےک اہ الد سیما بج اب ییا تو ایان ٹیک د کر سوم ید الو
 شنی کے سالف ےک س ںی تافم اسا ساعی اکے درہ سو ار انہ اہ ۱
 ینا قند ترم یورو تاپ کر اط الت ترم وال تاف گربه سر. نی ۰

 + اب
 رار رو تاملار اس ےک ے رسد کار نکے فر ی رس انکا ےہ ربا" ٰ

 4 رسوب کا ےہ ین ےن ا ےس ناز یز او فر رر ےرسر فکر یک نم ام

 علل ددا یک مرد اوہ التب س سمر ر ڑ وک ب تير کد تشاد زرہ وکی الف
 ۔یگےس اور هوا ےہ ود تیلور از یاس

 رکر را سیکس یہ تک الع کل نرس تاج ها بحال اق ارا رر ںیم تے
 ر ازط ںی تک سا نیک یکے س اردا ںی ی 72 راپ ل ۱
 وک کا ےس ںیم خو گز نیت ےس اد راس ںیم تو یہ یان اک کس ال کل ۱
 گریز ےس یت ہدایز ےس بس ںیم وند تستر هتک ما محو فام ۱
 ےہ جج ہٹ ے وہ جہ ۱



 رپ یاس ۱ O ےہ ۱ نالی لب

 7 مک ہیلع شا صد رکن وسر حرط انب ت باگ اسا عرف راک وردا ٹال ےک ساوا

 یار امن یک تکا کر اب ایل انب فیاعاٹپا تار ےک کی شرکت اں وہ بش
 ٹرشپ ل وڈامر داو اگل روز اسرار یھب نینم تنبلی رام تگ مار سپر

 طب رد اڑ وت ص روز ار ےہ الا سو سی کک یں امیر اک لا ےک رم ادب

 نبی تو سارا یکے ابو لم ام فر اس بس بیول اکہ
 ۔ ںیہ تک زکات یی رم ا انا ال لر ےس

 ۲ ی یت ا تھ ۵ك

 مارا نر سار ےس رو ان ن امار دا و نام

 ردنم ود کک کب یر خس ا ےہ وضو نہ ی ہد قاتل او واعرب نم سر اس کب
SED iالو ن ك4 ےسددرک ہ روس ا اند یراس ته 2  

 سیر اہے کلپ یی ںیہ نا ددا ںوک تام ںیم ڈٹ سیم لیبر ۲ رہ ااف ےس سا
 ںیہ ےگ اید ںیہ سا اکا کر ےک ںی اوت بازو و عم ی کسو ےس نا

 دو یے ںی ۴ ےگ ید کین سس مر عن رنو وک ارور و

 هه
 -) ضرب کیک اہک | سکس سا بما

 ایک کر ممر نا ںی تنقفاوم ید اتر سڈر نہ ںیم تا گور ںیہ ٹن ام یر

 : هک لب ٹیک لیپ یھب ل الد اشتها قسم تب ےس 7
 تان یگانہ رک ت یر نہرو ےک عار ور وکی 3 لم اوم ۲ و7

 وار تیر کش یر ود ںیم رد “فک ٹی "کیا ےیہ ےک یو ید جین اب سر فارما

 بز رول سکردو اره توبہ سو اے نر یکسری زر رک یم
 لت عم امیر ترین یت تند ےہ سو تاوان ۔ مو ےب نک یت یم توف یر تب

 ر ا یک کرا ےس رو مال سا لوک رم یی ہے یس یش ۱ 2

 ون زا رک ت الام نس و تک ور مسیری 2 72 7 2 کی

 ۱ الل نیہ لر ںرل اپر طا ش رز ۔ تر اف رطیک نت یر رم رب تکانی اک تلف ےک نیکی
 1 اس وکوت 3 ار کے نے تر لاک نو ہک اب ےک روا تب ب باک وس نا درک اب ےک تمام
 کو ےن یو مرہ کیسا ہک دس
 اگ کرت مک ۽ رر و ہار ھو کک ۶۰٣۔۷ ژص رک رک سم

 ح



 رس وہ یم ل ۳ نامے

 ںؤ درک ان ےس ےس یر کاک ےس نادر لاس ساک تم اپ تسول زیرا ان ارو ۔اہد ھام کرک ١
 اجرا لت نل 1 نالظا ۱ے یر لو - کیر امن الغ ١کیا یم طلا رد تیس یدو ق اڑلہد اں تاد اض

 هرکس ےن ا دداا نکس خ لب ےک کیک ملک اچ تستر توس یک اج اک ا
 ۔ تساي لاو تیناعو بجا وا ايکورعو کس لام د ناس یکم راس مور روس نا هاش. یو تژاپا ¡

 نفیس" نات را یک نانتسکردنہ ان تیر دام ور مد نیو ایش نیم هر
 روا ے نیلا بکرا ہدازرب نی رک ےک ےہ لاشه سڑک ےس ٠ل ی گڈ دئا 2 و را لړ ۱

 ےس وام کد دس نا ہاش یی لر. نو افر اکر فر کا وکں ا ےہ “یوو و ومس ناو ہاش .
 روا “یر اپ ذ رک باع س او کن اک ییہ ان دا ٹی اپ اط ام ور درب یک کی کلش لایخاکن ۔ ےس
 ہور ار ےر کلا ےس لکی نی اسآرکین ار خو تلخ ےس “یہ را نرکت فول کت ں ونود لکی گز * ا

 ناشر ایام ےس اسم اب یک ان ال حکیم ت الف ست ےن ع فن اتر کن ایر
 ید شر نالے If یک ں وہ گرو اوس یک ساکن الو نیل ام تر لولو کم ۶ تشک

 تالو فراضا سم همشهری رم ےہ لو یک گر ید لر لو تزصح یا ازل یکے س لگ ی
 ترور یکر امط اےک سو کس انزال ےس بتا سکو جرم یک اکسس سل کرک
 ہار مردن ساروا یر رگ ادا وم ۰ قولالپ ر الاد الوب اہک ص کے ہا روا ایکٹ فا یکے سرر شا
 ا ول ۳ رک سو ٹو ناروا کل ےس ند وا یت انصب روکے سد شبا رو و ۔ یل لوت لا یے“ دا اروم

 ناماماکے اش رو لاگ کک کار مو کراس راہ ےک المان امہ گول ناسا یب ردا ار

 رم کک ہک کرہ کان الو نک ےہ وک کیف کک مشرک کے رکا س لی راک
 ل ےک نادا ی راضا طیب ےگ نا هر ایت کال کیف کم مس یر ارها ےئ وہ سرا ےن نا ۱
 هس انن لگ اکنا ۱

 ےس ےیل سار فار ۷. شلاق یک دن یرامسد ساک 0
 یون اتار اط الو ےس و ےس اڑ رکے س لر بس لا یھکرکر اتا رو | نام اکنا یک رگ کرارا ںیہ بان ۱

 ۔ نگر سنج ہد ایک اک کیم لم سا ےل زر م الخ لرد یولزغوو ار ٹر بص اوہ ناف لو الم

 ےراف و ےک تمر گاد کی وہ برگ وفا کن اہ. کیا لہ اون ارد اھت بلوار
 دو ادا کر سوچ لو کرب طنش ا حک تاب سا کس گیرد میترا لم گا شکیل ےک سارک ا
 تا وه" نا کے رک ذو | ےل ۔ نت ماس ےک وس نا مامو ںیتشلاخ یکن رخ وب تالغا ےس

 سام نیز سیہ تروم کد ازم گول الو اش اکو ت خا ںیہ ہہ انالوم دا دا کال تا عطا ٹکر

 ڈے تے ئسس سس ئ نل تت س ہم سما

eدرب تست  
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 نهی

یو یر از مات ےک م سا
م وس ام ران یز کک کرو بز س

 | دا ےہ رب یک

oR۱ رم 2  

+ 
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 ر لوم فن

 ترم ہدرکے ابا یار ایہ کت سرم کن رزمی تو سا مرا روا

ےک ینا ٹا یک لو ان کم عهد یلودعو دوس نیز و او تیم اک ہرن ےن
 ۱ یی ں ونار وا۔ 

 شش قفل سگ رد تکلف یک رزم ار

 تاسیس نون اتر کک ا ب الد ما ترم کن و یر لا

 ےس ی اکی ووسام اتر وا یان یی بیش دز یل نرو قت کر هرکس یس نیز یاب مے

 | تضاف روس نیا هاش کانت یہ یک اض ا ب انہا۔اھت هد ی غاز ےک ناطر ب تمیز کپ

 وا اویل د بت ں یہ ت ساک ےک اردا یک اتو وسن ا کک یی لای ں یہ اب الامر داوپ ٥دابز

 سر[ لو ہرعو ےک وتس نا. ام ایل ےگ کن ورت اف ساب نره
 رک اے تاک ابر

 عقو/کوونسم و کیک سش DIDA (ےت یگ رپ تلات
77 ارس الا رعد ےا هو کود

 

 ۔ےگ رکی لا اےس سارا لو ۔ود لا
 ۱ ےگ

“ےک رکے یل کرم ہ ےروس نیل ف ںی ن اولاد د رکے کس ارو / وتم ن اردد سا
 | سرر ق سروں ون اس 

 رمز انصار ادا اومد ید عالم ویسی کیک انتل کش سم تیام کم ار

 یکی کرب یکے کب وتو اروا مروا اہک کرکت ی سا لٹر نو رر اک

 1 ۱ ۔: یوم یر

یسر پرو لود ںیم دارعتیکں ور ازس سیم طنز
 . رب رس هدر ٹل کاکںوب

ات انہ بس ہو ۔ ےن ے وم ےک ےک نیک | ما"
 لٹا آه وہ درک 

llروا یکی کت س ارم کس حک شری خادروا 
 2 لقار هو 

+ 

 تک

6 0 

 هل ےس وہ
 ٠

 م ترا یر سکر و اسب یب اب ول ا ےس الوم ن یم اوہ یو تط یک عر اا

اپ كہ ںہت ہارص گداز آم الکادباالوم ےن شیک زن
 ا یی تفالغ یھب هو کی رر نیش ی یل 

وم زا یک اف ہر شمر ہک نب اپ لیبی تیر
 re اب ےک اج لاک سم

0 2 

تارا ےک نی صف ار ث ےس تہب اح و رخ از یر مال لام کر وع اروا
 زا م قوم کے کز 

 E یس ےس ۱

 م رهن لم ا رخ ما اوس حی تک اب تح ام کیا روس ملا هل

 یک لب ٹو ٦



 ال ۸۵ نامے بھ

 روز سا نکیل هتک لیٹ نی می یل یکن ایدہ ر دعب ےس اردا ایک اکا شام سورج یہ “دو دہن ا ارم ۔ ےہ رک ورق تمہ انی ارپ نہرو ہک ےک ندرت کز اه روس نیا اطلس رکی آر نب ےک رر کیم
 ع مت کا بابا خو قره بیا کتان سند ا کش لو ابد الف ۱ سے سرب. کو تس تہ انو اب وک امہ ےس اسم کس سی کف لآ الف سنا ےس اچ )ام تقوم اکن :۔ایگت الت هو انارو یک ت لک باردا راز مارا ورم
 و رد يا ا گر تو کد اش ےن ام ےک یا ۳ اور ۷ لس ہل اح مات وا ایکن الع ا اکے نس ام کما ام ےن روم نیا ناطلس ریس وم ا ا 7 اچ اہ رب ےس نایین قو لس نالا یری هستم تراس ہرابودوکں گول یب نیکی ے رد کل تاپ اب اھٹنا ۴

 ںی تب عیفو تیل ےہ تیتر ل السا يک اب ے ںیاظافلاردرتہ روا ےلالد رش ای بک وک اک ناطلم
 یار ےس تور ل الجھ کک ناطاسم ںی اردا کر اہط) رب کس ا ۔ یت یاو نت زن کس[ لو تا هدرپ ددا ۱
 شرفا ب مش رواہ ےک ما ناردارپ لکه نس یو رن نا سراب مد تر فو ےک نیک وف رم ا تو یخ
 ت کش توکل درجات ےک لس ام سواری شق سیہ ارد در نا مس رش ںی ا اک تموم گول تبافکی راول ترص ت داف کر نو ےک ر ہر الع ی هر : ۱

 تب ال امروز ان ا نت اصاخ کد اتا نس سر کسی سل 1 ام لیٹا ۱ ےس اب یکن واھ ماتم ردا بیرغ یدک رگ اے و
 ںورڈی و ہن یل لوم تشل گلو - نیک تا نول ۔ ےھت یر ام سو پد اتا مک و تک بار اھ هرم نما یو الو سان ایل. ےک مر ںیہ تالا نا روت ےک سیر تک رکا ا و رم کس کت ید ر ڈیل ےک امی اھم - ہت زر ب “تلو ی مہ شا پا یک کی ید اکر کے کک ےک ۱ ۱
 راز لال ورکر اف ار ید ان 7۳ رس کی کت نم مان تر هست سرد ھس ۳
 شرت یہ کن دیاد ا ہساسم وکو کت وکر هدر اورو ےس یم یر اگ یم تیم کد ترم ا1
 ےل ۱ ےرہود ردا۔ کولا نوک نل تقی ۔ رم در وو کی کت رجب یس یر مح الو سیٹ تالا | یک تر ہار کل گو وم ہدرکاک تار کس هاب تونیک تالا کم و یر درہ نر بک
 7ں )رب ور ۔اد ما بوتر دز f رس عارف ےس وبا رکاب هد اک اف کس نرد#
 بنای لیس ناما وزار سکس سری کر تلف ےک مر هنگ شبا لا ترنرر ایم ہو روا ترص با ان ے وہ هست نروار نوت ره در دانا 1 زوم ےب
 ۱ - الب سلبا لیٹ ا فنا ت نان )رک دو
 ص

Te. SE. 

 ور ےک یی س مج اوچ ہی ہم کک

WUN jeje N 
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 اع کلا او امتی کف کل یم جب ےہ اب نووی لرد کیہ نر لایخ

 1 مرہ ہی الم ۸۸۷ نر اسکے ںی

 | تاس کج درن نابصہس للو مے تسر 1 لم توش لود دازآر مک اولا اللورد ا بر 1 02 از لر, میلعوپ `

 ۱ رہ یر اخ کی واز کا کا کر وا ید توگد یکن افلا دانا ت اپ ے رم مرز یی اردا اوج ندرت ںی

 اا ےل ےک ناس وں یر اک ت سدد وکرم ا سر ہدرکے یہ ین یکن اب بال جسد ام نادت ت سو ترظیکں ورد

 لوم یہ ےک فک ا ےہ آر رل کن طب تیمار اول کا اب ےہ
 1 ہر۷ ےس ےرب ان سس ں رکو ےن بب شیخ“ ےہ اور و کب ر ےس ی ورکوم لاش رو

 ید ںوہ لت رپ آر مهچشاز اا 8 النسا نین تک لر ےس ےک

 ےس ہت ور گو اڑکت سارد هو قوم اکے نوہ لو لب ےس لمس
 ورک از درک آیس سا, یریگود گام ور اک مر کول یم مما جم ارد

 1 ۱ ارم اکے یھ

 کروا لوک نانا کب جج ںیہ ںییرود سا با سنا ےک کی گی الوم ن ۰ ۳۶ ر 11

 0 اپا ان ےک رام لقت جید دولپ ا دولت ےک س- ںیہ نام وہ عرش 7 رر ایل

 ٤ دعوے اد ےس اپن ایڈ وک اھناروا تتار ا در ےس اشر کار ںی یہا ہد ر داب ےک تال ام نا

 لو لو لوت لوک | ےس بن کر الا ڈٹ ارب تمہ تم هلو تسال امر تایثاو

 | ا تی نرم و موس تیوب. تاب نیک کاوش یک رنو و
  لرلصوت شرور نوت ین کمر واز ما لوم تلا ۔ نبی را یلدا فاما
 / طه العاب سکا خدا رز لوک تورم سرد. ھر کرم کم اس

 لاک ور مر لا کد لور شش ناک لر نر تسب رم کک لوگر وفود رگ 2 اڑوچانرک اکڑ روا ےس

 ناس یا تال بن امت ولو هاشم ےہ ےس سر یورک ارد و یدک زل کک

 اےک تام ال مشزگ نانتس ورکا اب صنم اکے سکس ادا ا 1 شکر شام سم راشن ےگ رب

 اتر تعصب ہک  بلطم ینا یک کتا ڈار دن وا ابا ها ۱ 24

 - یر تر لو تک اپ انکر یی
 ال ترش “روا باو رگ 7 “نوت ایرو حرالصاد نت سه لانسر 2

 “ھر مادر با لا نبذ مار م اکا سپر

 ا اره هو یچکود ےک ںی بب نتا اوبتل را ایکٹ اکیا روال شير ےک

 سس تموم ےک نم شی یم شلات یک رها ددا اب ھارام راک نادرا کیہ اپ رک



 8 3 یخ نا پا
 اے تر یک ر سرہ ولا ہرٹستآل سکی سا وف: ہہ ید تل یک ا ےن نوا کس لا تر ۱

 شر رش ےس باھر یک یارک ےک ںی بوب لر رطح سير بارک پارات سو سو را: نرگس م ےک اد ان شیان ود
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 راک ں ولوو کور نم ررر ص ےک سالار دا ےس اس کس لوکی ہم 2 رب نم ال یا 1 ۷ 4 سرب درامز سا. تیس یر تا امامت کس نوا نوا اردا ہک یا ےک شی ور رم 1
 ..ںیمفود ھی دی ےک وا نیا اور سم هست تے کی ا اس نا ھا تن سی ۱
 مک تک ی ا سال1 یی روا سس HOT ار روس یر کشور ۱
 ںافلگ مک ود نازل رکھ تارک AL ا کس رم هدر اس ںیپلاپ راف اس نرس یم یم ۱ ۱ نون تون برگر رند منا تک ر ف ناس کم نر تشک سهراب سا نام کس ا بوت هرم ی مار رک یو ما کس کی یخ ورم کل
 رم اراز سن ترس دو رد کلنگ پین ارس ےک کر شوم لر اولد بکند ےن کت اد 0
 ۳ ارد البا ےک کبر کک ےن تلک ویٹو کر لی ےک ہرر“ئراز | (لر رد یر اشنا :

TIDALیر سر لو ےس کلر تيم ام یک ایت لت ورش ر  
 گن قام زر لوک داتا زد ےس رکے یک زر اتوکد سکس ۱ ۱ یھ اتم ھا

 بار رول نوت صاف سرو و مضر نا سد حا گن سین
 نان رنج سرور یک مس لیکن کرک نویں امر ےک کی لس
 هرس و یکں تا تارا يافت سد کرک
 ۰ اند تالاع کر رم. ےک ےہر ےیدرمزٹ وک ایر ےک کا لا شا ا بلر اشہر کیل رگ ٠
 س ےہ ام ےک نار اکر کس یم اھ اس اہ اتر ےک کرب ےس نو ددا ا ٤
 کک اک ون ںوڑکا کی بابت تک نا سو اورو زکت سر[ لو سم اک سے ےک ہت ار نورد ترک کل اس یک ا ۱ - ی باما گپ یم تی ترک الل | روا ازم زار علم رو ترس نوش اردا کس کلوپ تر درو ارام تر |
 وا رم اور کلا سس راک ساب پاپ یر و کس بابا تاک ۔ںامکں و ۱

 ترا اردا کرایقلا کت کس س زوم لا یراد مت رام ںونما هدر ۱
 ... دان لوس بنا بکس کے یا نیر گیر
 یریزمیے رر ام اراریڈامپ ول آر دا ےس یگ ین اک اب رمز یر تم اش ےک فیر ما رہ ےس وار ۱

 حج 8ج مه

1 
۱ 

۱ 
۱ 



 ۱ 7 227 لف ارو عراة اروا ۂتمامر لم کروم ریو 0 ار ےس یکے ککے سر 1

ار س گرین بلد هکر یک اڑپل اھ اون عرش یا
 1 

 بز صید کی کیک شک ںی بستر زنا
 - کا اوم نل نگہ عرش ازج بایت آد دا ارق نیت اتر شا نیلا ب کابو کی ںی

 ہلا کاره اھت اوہ اتتا رد از ام ےک نا ںیم تلہ ی اروا ضم یس رکی سار کک ےگ وہ سلا

 انرکازعا در گال کا امکان تک دی پ رد انب یک
 رک نر تا کلم اتر وطنی یارک یک ا: اپ عرض هزار اے امگگ زا

 | سال تن ےک دہ اش ےک ترور ور میک رہ ناک اوہ بایت رکود ند

 الا اد راز سر تر هدر کت حی بل سلاد لو روف اید کر ٹوک آے سا اوہ

 1 ۱ حر سو ٹو زمره

 ساری کک یم یک یخ ےس یک اوہ یش روتا ےک روق ور یر آس بید 90۶
 مر ید نکا کک کیم نکس تو رب | گڈ
 وے یب میز اگ ےٹوہہ یش لک تاو مال ومرو شرت ین نم راکٹ رض لال ومر ی جید اگ

 اتے رکن ید یار الاروا ےرکرر این بب ابا تے یہ کرے ر اوہ اس یر ان Ef ایگ دا درک

 رس کجا یک تیر ہانی یک یش اسر رز یک یو لوم سیل فش ور تم بط ے راہ

 ےن یک و ھم لاش کل تا سم نرو قر ب وور ارد رش
 اک عام ینا کت تروا یک کب اطا ولاا له فست ےک ا یر ایت رپ
 ۱ نا ید کاڈ ردا لام تر تار تی رو کشش ےک ایہ او ر م ےن فاش

 جم رند تشک وئاو ذرات روم ضلع + تراس یک رام انس العا ۔ ےک

Adتاک رد موخر 4 ترو رو رکے سراب ے سس البلا ےس درو ا۔ دو  

 2 یم توخ ارو کت انا اردو س بسر سرت یک سرکه مڑ بج تیر 17

 اکے لوس لاو ےس پروا بہ شرم ووم درک ےن ےک وال تر ےس

 ر یا و اراک کر شام کٹ رول ےن ںڈدردنہ مات ایکن ارز اکرم زد کی ین تسر نہر واک

 نب تع تی ریل تب ںی تاق یک رادو رش (ںیم وزن اکو ل گر
 د دانے ٹریلر و رم ست وما کب او یب رن ۶ نخ تع اج کک زای یش
 سل, لایا قبا دا ورق اس نر رفت ہۓ ی ئ نم م اوم کریس ےک سا

 ۱ ۔اھرکر اکر ےس یمن ت ! لن ردا اکر کک سا ککے ترزغا

 ۲ داس توح بال وما رر یا یں وو ر

jefe [۸۷اند  



 رس ی ید انالو ۶2 لا مح: رو زر
 هنر تان ار ال ونو کلش یک ناز س ہد کا کن الم سیر ر اک وی سس یکں وام اا ےب یم او ےگ تن روا راک یک اس و لی دمے الہ اےک U تل ۳ بش کرک ابر ےک یک دا کلر + کن د 1
 ےس ام مرو یخ و نور تاپا کا یک ےک کب سیار نوک را 71 i رو گرین شا
 کا دا کت یبا یک اکر از سر ترک نیر ادا کر یقین رہ لوب سین نواو اپ ا ایٹ مرت توش کیا آ کردا تبار ارد ےس کک دا کی فنی تا یکن هستن ساکن رس ار لوم ارضا نو اب طعم را اٹ دام انا اور ال رو را
 الت ترم یکی شود یی فو ساب سم مفلس سا ےہ یک سا میوہ یک ئاکی راز (لاس شک کو
 کیم تیلور« اپ نشستم را لر هک ناو آے س ترور دا اما کرم سا *ںیہلدزہ ںیہ یت نزفردامہےک کل هد شک اہے تم مس دروا ٹا اے اک ید اذا گروپ
 رام ارم لت قر بتلا تن سرا یھکا ےن ارم. ںیم یم تب امد توربو ےس سیم نم کو وہ یھب تل وا 1
 نیا نواردا اس از سالم“ 2 زد دوا اکو سا تورت درک ماو ےس اں ادب کسے
 کلم کر یر مت تس درہ تس انالوم ںیم سارا نور تششزف وف ںیہ کر اب سلام ےک یا... 2
 دا کور ری رشد تریلر ور ند تام سرب ا. کس پت اےک مالا کلا / ےگ نایب تا
 هر تر ندامت سست سو رپ با کا فرد نا باس کچا یا
 نیک و تل یک یر ور ابا کسب ےن نئ ار تر دبا

 ۔ کام تسب د اب اد ھم ا هک نر سه 4 رس رت یک کت بام تسدربز ٹررپر ور ۱
 و تکرار رولت سو زر شف یا 0 طب سرک شم هی یر ولن سا ےک شن 47 ردا رک تیر ۱ ناب ین اک توکل نٹ درس کم مرگ سرم اھ بس نر ا. ےک نا ےک یر رم ۱ ۔ یونس اور رو ور سو ب ایم کیہ ارب تال یر یر نیر اتم ری را
 هم رزم یکم و تنا ہک یر گا ۷ت رح ےۓرگروظمپض گردو تنا رک یک یب ات :
 روا تاراز افت نو چ وو ل نا ل ایہ اہ رر تر دعب ہک پا س ےہ یف اتا
 1 2202 نیر رر لش لو زیو اتر دان بز یکن ارگ ایزی سشوار دامب جنر سس ید رک 1

 لات ںدن ا نیہ سراج اززرم بجے ورو شنا سگنل ا گم 2
 زار مت ساب لب شرف لر یراق ده ۱ ید سیف اک ل :
 ںیم یر رکو یک اک راپ کردا یب ےگ اوم اوم ےک ی باہ وا یرکب نقرم میر تیبا ۱

 ےک سراب و ام | رو باس کارا ےک ام سلیم یم سالہا ےک سی دم ا نل کی ھی کوم تل رد ایا

 - ورکا ناسا لن یرگےنروشیک یی سو پرت[
 شل لب رل رک و روش ید تردادص یک افناخ رم شفای سلوک تا |

f™ ۳ 1" 



۱ 
۱ 
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bee o ا نالے ںی ٠ 

 م رو ت اف تان ےن ناکرا هدر ورم گیم تر و یک ت خال یکن ووم ےک

 ا نم ںوہ سیر نا گر بر لر نا یگ یم سفاک قی کت اروا ےس نر یدو

 | یخ ےک وفا برو شاه شا دو ترارص یں اما رد ا ںوہ رم یم
 وک ندا رس هر انار زر رپ مس ب یم شم
 لئ ایکن سٹیٹ ڈٹ کے فای سا وان انا
 تیار یک دذ ےک ن ر کور گیلے تر ر ید مک موب تک یکے یب کر کرک

 رای دازآ کلاس تسدریزےس بم نیل انت یی ناک ادا یت یر ورعب
 1 طاها ام کاخ ایج یو نوب بترو یب سو زهر یکم روا ےن

 گر سد سیزن اف ایم گی یک عوض ےن سر ناسا ایا
 گراف سین نیرو. رگ فرم ما ٹیپ ا گزبنادنن ایس ےک

 ان کیر یر وت کاتن اپ رسا کر کل وک تسر قاردا
 هلس سایر فشن ہرا ا

 فوت شن یادت اہ وک سرا ےک واز طب
 1 هد رک درگز ید نرخ وا تفرافرگييم اک اف کذب یم ےرا
 یں نال تو نیر ترا ہد انا وي مال یار تاب یوو رک رک شوا
 اک الو رر ساس وکر پر مار انی ےس او امان ورم کش وکی ےک لوط ساس ہد می ندا
 گلا ت صف حک هه ار

 بتمن رخ رم ی خرج تک ید
 7 لَا ید اد را راک عبرت لابڈ اٹ

 ۱ ۱ ۔: اپل سوا سرور کر شام“ الوم نا یر
 مک هد و وے 3 هنگ مک الو

 و ۱

 هر لس ورک اپ وکو ےکک اردا ےس نگر کن ورم

 یو ںی قیام بایق اج ایک لی یم تار کرکے : نر وز و ھت میموری

 لم ناجی ں ولو ھے سود سرسوو- ےئل ام اون ناضتتنرلت یک( کا ښکر وک تشکی کند یم نیہ ا ےس

 1 مهر ی تام ین یار اے یا نمد گو تن سا نا ید سیا ریز ںیہ سم

 ایا مے ا انہو د اک دلم بره اپ ید تام الم ىداضرریرلہوعہداومگن ا ۔یگوہ گی ضدصیف سکون ۱
۶ 



kil 2 دیش 1 
 ۱ يا رگ تم لیلی و اا ودعا کردار ها یر دید ۷ ناو سر ار سیر ول کلم گڑ 7 نر رها سنت کن مرکب نو تت کا
 روا لد کک ربا دا ؛رئںگ )۸وہ مل متهم شان رم رک نویس رم ل ئاعوکس گم
 رکاب ہزاررد سگ کف ںیرکس تاپ او تکنو

 (ت٤ص لر تربب) "لو ام کد اد نما ددا لر ۱
 رکن امیر حا ندی سال وم رپ و الم ے خاک ظن یں هر نام مے و از سکی 2 ان عقرب رک اسکن یدین زیر ام یے وما سهم ترش یش نود کن رز سنا کرک« دسر
 رو ٹمع اب کٹ الخ ی ید ازا لا مرو یوا هک تروا لوی کک ین نئ تاک ر اا * لام شمع ڈی تردید
 کود اور ی واک شود ئی اک ڈر اڑ
 کا ا ا مسا

 روا اذن لاک اف فست تب ےس نفری
 ایک لنک ٹروارو رٹ ےن ںی سک 7پ ملات لک ۶ ا با ۔ںیہ ین نیس

 بت تي جاو لڑ ید گو 9ن کم تماشو اک ا
 اهل رفتار! لیدر ا ےس ورک یک ہد انک ںی ےیل ی شرکت کیپ

 روم اپ دد نہں یہا لا کک ار بوکس ناتسد ر نہ فرم رہ انالوم
 رک رز اتسورنم ےک ورخ وجات اا ایک یتا دایف یکن ؛ یم مالم اردا تک ا ےک

 بس یب ےس ئا لطاوکب اکا شاد پارک دارا اکے سا یکے سا دبیری اں ولو ےک ا رو اے زن ار ارور تم کارد بآل رکے م لاین سا ےن پا ل تیز رک کد دیس هست کا
 هدرا زہد ناسا ےس تک ی یت کد اوت کہ سابو رہ ےک ں دب اکر داود رک کتا |
 بیگ ویک ومآ او یر تارو پڑ رر تہ بج ہہ ساک یلغار ال وڈ
 دان تر دا ساب ید تنا نبی ل کمتر گرا ورد رعد نسل
 نک یر کت سوگ تنی ضر ایک وار کس لاو ران سیا کس ا - یر لا ست 727
 مم ٹو یز رانا یخ آکر رگ ارا لہجے وہی کیا ۔اید رکا اط ےس تلق اا یکم لے دن تا
 و هل 7 ۱

 ءےہ قوم عرق س کے سس تاور د انس کرہ ید بس کت واک“ کن اطسسڈرنہ ۱



 ناتو ملارد عرس کپ آب جوس سی قوم ا با بورس سم

 لپ . شفر چمن

کہ اوہ یوں تما ہا کیا ٹیک را الآن یکتا
 7 تم هل ےک ترادص هر س

 اد ےل نعپ نام ماہ دام اک کش یک کے ڈیرن ںی گا ۔ اھ ا با
 ےک ب از ور پز بھت ا ےن نود تسرس دد روا لمس یک اد وکلا .

 اتر
7 

۱ 
 2ج

Eک کک یو کی ب1 س سا یی نہ کک 
 ا رب یم فن معا ی

 اا ےشربقیر یواش یک ں ودا ںی میم کت یا ہد کھ ینا اب
 او تک کا ںی ں داش کج ررطلا ےس ہے اپ اب اٹ نا اس ازم بسا اور
 فا انتساب ر ا ناتسدرنہرکس رکا مکے رپ ناله ات انک لف ی ںژیرٹہ

 ار ال وجے تقوا رپ ےک فٹ یبہ گزار نت دن ترامپ ےک تم ساکی
 ۱ ورم رک ع کز ا مش ر اع رتبه روا پا ایت ورک رش نمک الف ےےک سم لم ںی
 7 ۶ خر وا ارم ماع f ارپ لاتش بل و سکس ترول سوم سم ا ےک یز زنا لر

 ہر اسو یت کمیک نیلے کس ساپ هو هوس قدر
 ۱ ۱ ۱ ۔ واب اےس ور فو پد درب پہ ناب نر یش

(Jyےک ےئ وہ گر یت یالد كن اونو راز رال وات او ا اتے وج یی  ) ٤ لوطا 

 رم اف بک ہں رد کت یل ےس ور زا ناهار کت شب السا تیل یو زا کج یکم .
 0 7 و هی مور کے ےس رم ےک بر ےسیرک ںی نس ان یار د | ےگ

 ےک نائلا رو  ےیاھکر دار 72 ام ںی سس انسا 7 ولاا ےس م الس 7
 ۰ تایر وردا عاصم

 |. لس ترسم بازم وا گرتب پ ارا بش کیه تبار
 ےن لک انا ود رکے رکا ترو یوکے ام ےن که ستار ید شاکر
 ,  ظاموم بابو ھبانر/ے کن کہن کل نا ہد انے تاج و لم

 ۱3 ۱ ۱ ٠ ےہ ھو کوب لک
 ٹرک ںی فو ن سال یر وہ اردا یول نمي ےب 2 س ری دا

 وے انزکس ید پوکی ر نز یاو دزا سا ینگ ورکے س اخو پھ تہ يا وار
 / ء۱ ۵ ۰ Soke ۰ و 2 جو ۳

 ۳ هد ےہ سیم وز وکلا رکں واس ےک ابو دازآر وا ےسدرکخ ونک

 ا ۱ یز 1ے گناه طب یک کن زنی روز ں این 2 ا ںابباگق شیدا
 ]مری ناز ید اب ےک نیس ن یک فر ں اہ رکات یار ڈاک یم ےگ 2



 : رزق عزم اھت واک ماہ ها مات و سم جہ تا ۹ 7 نالسےڑ ںیم

 هومن کے رت نیکو ول رس 2 ےک او الا یر اط یر دسر خر وضع کی گور ماتم

 ۔ےہ امکسرک سا |

 8 طے لور اڑرال |
 ات ےس ناسالم و ےس آں یاد نادرا ر الر ب ےک رک

 ان اروا یک

 رصد ہد ابد بارے ننه دفا ےک | تس
 دب بکر او کن تا پیری لا "وک یس تا اد رتو رذمت
 ںو دام ں ادو دم کت رشاتمو بہم رک ۱

 . بس فاکتور بتن ابو

 ہے ر ل ا اک ترام درک
۱ 

 ںی بس سکے ایدہ عوز یارک تک پکا ےس اردا کوہ مب ےس با ل

رار پي ریزد تالف کن ا یتا
 اق

 سوگ هر رد کس اف نچکیروا یھی طرشت

 ۲ لاو باب

 ےک بہ نر کرہ تسون یاد جے یہ اسکی
 4 مد سو نسرین

۱ 

پارک ںہاد ےس لود شکم رم هتک عطا
 1IIزن ںی ناد دش تسزلردا ۔ادرکر غ  

 نیک. لار گی وشم لبو وردا سد( ب ایم ۷ں ید مود ر ہں ا لا. یکی در ور شمیم ساب سیر الم

 ا ۱ ۔ ےگ وہ قل ساو لیڈی سس رسو الو
 ۂالاسے سگ اه ترول نال اسم ےب تن اف روا سرا و ل اک 70ت

 کس یاد ےس ابرو روا یی او ےن وہم س داور یک بلاط اکا دا( حس مسئلہ ۱ صر یو اکر 1

 کرم یہی انرکت افالم ےس کی مکتب لو اھت لاو فسا مپ کد اذا ساک

 پار الاب کک یش ناگ ازاوم لو تال ہی انک ام کتی تم یک اع رسو قوت ےک ں زاس ےس نا را

 اہک سک تاک سل ادد فری وصقل زت د اشرد اش ےک سگ طظ ت اڈے راس

 الو ےس ںیہن کب ناف اگر بسم ےل ید ازا اول یو فک
 ولد نار وال بز لیلا ٹوک کل نام اک درک رش شے وتار دا گہ سلام <

 د رش بم نیک اج یارک یے ٹو ےک ر رک کیک مشک سہ نادر ےک قاب اھ پان نج
 ٠ ضد ران ےل ےک ےل جاس بر طو رش سرو نت وم بام ان ےہ ےک نا

 ےن 7 7 هاب کہ تش شف لو هند إ طیبدا اوہ لی نورا ین د دلت

 ارے سین اکی ام کر نہ مم الم. ورا ےب ےک اتو دن سم ۱ ںیم اکا لوگ
 Villy اں 2 ام شک یکن امر وش غیر ےک یل در وا نو دریا اف اب اھت سرر سب



 eer مے 000. ناسا
 رم نر لر هرم رم شف لو ہد نیک لود نوشی
 لی تو نا الم کس اور یس کس ناف کر نا یک عرش پارک هیر زم انیس
 متعہ ین تک زد لیفت یک اھت یو تہ وف اک جامی هر وزکت یاد
 ۱ تم گچ رد تو سرر راپ و لوک توت کس ات - او کرک ینا طاف یک

 ]بود يک تلف لوط نر ایر ارز ور ی تارا ید رکا کی دزد
 Ts ۔ےہر ےل کن وف یت کیپ یابد اھ پچو بسد لاک نھ کپ
 وب تیک تھ تز تس اھو موال ام تس ای تاک وہ ۱ رک نیک

 ۱م ب تاما بتر ہک یی روب ج تم زور ایا م
 ےس ےن ہہ یراق کابین ا یم بس "| بروز

 ایت یر مردی ارت جرات ما 3
 ٠ ۰ اے بارلل بری اتے ںیک

 ققنوس ںی وم کیک کی ٹر ل ےس ںی نو ید نرم رب"
 ' شیک ران قطع تیرہ گھیر ڈر در گادعا ںوہ کر قلعا ےس لس ی اس سب
 گن. رواد رات لپ اہ خبر وسا یبہ نس یت
 ۱ ۰ ایردیدموج پھ کاو کت اك۵“ ١ یکن اننا سب ےس ترو
 روتے پ اں اما a لیبی رام یی وت
 برک ل زرو ترور کات ۔ کے سایہ د شا ٹریک افلا ےک کرہ ڈالر رد یار

 زا غزوا خامو لو سو ناشا املا ! ا ےا هه تکرار الا توب

 یا ر سافر روش سونیک و حرطیں ویدا لنا 7 ور
۱ 

 اکر از ایل وہ یر ہتھ تیر بر رها د هپ توز کی دارت اب

 راس ور قسم هرم ےھت "سیل فتاوی لا ٹو میر وا کک مو هاب
۱ 

 ۱ ناف شک اب یا ہدرد تداعی کس طرز گه
 ۹ هم لیدی روئے بلکه رز شیر دا حدر یک یب درس

 کاپ کہ ید ںوہ لابی هی ےک دفن کس
 ۱ ۱ ۱ هرم یمازآ ا ۱

 ندبه اکی از رب لاو ںی تلاع یا | تکان 1

ساز [ہد سست بکس کی یم 2 ۷ سس ناول سلم 2 2:1 ا
 اگل ود یی هو 

 3 ےک رک O ور 7 ۳
 هم کر نامیرک کوے کد یتا د ازال ل اتش مپ ااا تے.
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 . یبا ای کلام حال ےک تار ابتر هکر ایا نر وہ کرم سکس رکن قلا ےہ لم ارت یکن
 روا گی عی ٹر کت مح یکن ادب کس اردا یک ور کم بیرخو بیک اڑی لوگ سالہ 20-0 7

 می مس اک ار راس بش ےس تام یک اد بس مات دت ناکا نر بس
 هی ےن لم تکو ن امہ ترکیب هه فو کت سود باز لک توش االوم ل رر و س ارت دات دوم یک انک یوا اوتو سد ید بر رگ استیک سارا
 تر الاد هل اد راس کیس تل دا 7 7 دنم ںیم قد ید روا
 ۱ رای رور مس تاتو مرا مم ۔ںواس بلاانادر لانا“ ایگ اکے
 لاب اجر شب ۔رہں اک ن ا کاش لبا بس لک لا ہول بلد 71 جا یر رپ قنات ت لت انکل یش 77 1 2 ۱ ۱
 روت دن ما امور فردا سه بک 1 اب ےیل شد ںی رنا
 ران ضد سا اوہ نیلے لا امیر ساھ کن رک وذ هک لد
 ر لالش

 گرام یاس رد الی وک دز ین سن کل تن
 ےک نیل روا ۳3 ور کویت کسا ید روا سود يريت صر ر پی راس دا

ASILشوکیا  
 مي کرد کس دد کرج و یو لو توام لسد نیز کا تم ت
 A یاس یم سم لرد یک شیب ا نیا ےس

 ےغ اتو رر ارے ںدرذ ےک کات سا
 هی رب سو اهر ہک نکن تک کتب توان کس ابا تي هستيم شر عروس رک
 ۔ایگا راي نوراب آرلھڑب هاتر اتم زاریلروا اپ
 1 کں ا گدا تست جفت کرد ںیہ مار شیپ تان یک لم کفن لا
 ریز تک ابن سلم الوت مالا تزعمں یم عرض ہانی وہ طا ام ۳ ّ 4
 ۔ کہ تی تراک يررن نایلون آم

 ماتم او هر جسم اوور ارز ریت تدارک
 ےس اتو کے یاد ارل + یک 2 ام ےس اشو ےن و سوکت وس تیر رک
 بنات روف کس قاسم
 2 | تو ےل ےک یل لا تہوار اک الا رفت مرگ ںار ماقد شر



 ات را چ1 AMY نال ےب

 ا گات یی بسا ار رک مو نیس قادری

 ی

 یاس ناب
 تزیین دای ار کل ت الع ناف سه هستیم يا ۱
 1 م۸ لے ہں اب ۱ هدر رپ زود هو تکی گی درک ترکیه سررسید ےہ

 ژاوی اےک اض بس اپ تدامشر یہ ےک باطنی نر(

 f ای ادر اط ےک تراش وما ےک پک لاک یخ ن از رس

 7و بجروت ااو کک زا سوو راز ھار کک ی

 | اتمام مس تونس ےہ یری وو واک ل اتم

 لاو را ناب سام تال راکت یا ترم کش هو
.| 

 اہ طے راے تاد کلی تورم رک یس ترک رہ قید اوپ
 1 ۱ شک ںی

 "ھم شرم" تروس ناکا اه ےس قاعار تتم ووو مک ئاب

 ا رخ گے الو ورکر عقاد ک زره ترم
 ۲ لیک بام ام اهر مور جے کک تقی تے یہ : راو تاشلا کتی ےس

 رر یوں لااا باس ےک بام ارد قطب
 1 اس کباب اکو

 ۱ رم تیلکربا رس و تا اسکی ترور روان سر تب ساھ اتان

 "ا کک اخ یے نیم سم ےب ا دان تر کیک
 ۰ ا تسدد ےن پاد رش انگ اما پا سید ا

 1 ا میم LEEK تل امم کورو وب هو رکو بکه نت اسم یردازوز اش

 : توات مز ےہ لوے ایپ یاب عا یاد بے تار گنج اتا انک ب ۱

 × ادا یت تو وش ےس ےب ہراب ےک تال لک رس سار ارد های ا سی

 تل ضیا اب ایا ام مان فل در امر تو سا ووتی یک یس ارگ
 ںی قرات رک اس ا یک ب وو دا ار اس تاد سا ےس اے ام 2

 ب۰ دکب کد ر



 رب رقم 606۰ و ۳ ی

 رے مس رپ یا ۱ اوست سر نیہا وک اق بم تام یا یک یھت ا ےل یے ی سیم

 ےک کیے تفکر تمرکز انک مم ۱
 گر کنان اک تم ےن لوس روح ادای
 ےل روا رٹ ں یہ سلاد یر انکی اف کالب تورو اما بق
 ےن ویک گنبد ۷)2 شیو رشک تمر یک تام معا نی اوم نمی
 ھاررات لا ےن کد شر تی روا تیک یر + تاک ترا امرود ےک فر
 روا تم. ینا او نسکافه سهم اور اکیس
 تر رو نس ا یار مو ےک ہ درک یل ت سرد امن رر! یو کیا اراب تنشبقترد رب
 رم تي فن ںیم تادا یت ادد کاپ ریال یک 27 ےک شیت ادر ف یول لا تیک و اين
 ۱ ۱ ۔ےہالرا شرف سنگ نو

 زر سراسر دستم نام
 ری آرت تلف ےک ل ژل گه T4 تلر ماد کے اار نی ی ی میر اب

 مل امر ادب شب تیر نس کیک مریلا
 نی ندا نفر ین کمال مار سی ای ۓاھکد ےلو 2 ہد ےک سا ےس

 ۔ںوہ بش تردد رخ
 تسلا دوو ٹییدعد کوں وہ سین یکن کد انک ید سم

 نر تموکحاطشرپتموککود آں شد کن یا ین سل کیا کس یم
 رادان موم بر ورک سیلک هم تکرار رک
 لرب اش رو لور تلف

 نوت کا ند ار نوت لک ا ںیرکں وہ کره دکل یا تار
 ںیم نک اےنپ مر اکہ ارت یک یز کے ور وا

 از کی اشیا تم الما لوت اتب ارم کا دوری ارو ورکا
 مترو سلم رشد سرد ام ےس بب ےہ یک یب اشن و روا

 وبر واریت ار نہا ےن ولا لع تہ تب ںی ل راکت اا فخر کر
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 ۲ هم لو AYA ۶ ٦ نیس سس

 ۱ سوگ ا ںیہ اب را ےک نر وو یک
 هک ارے فراتر باک دہ زير قاسم ےا

 - قرارداد سرت ذا ا گد کد لتپ ودوہکے نم وداوم

 یک "زتو ۳13 نم اد رس ترک ولدوا ارے توس

 ۱ * ترس گن کت
 رگ درز لپ جا را و لم فال تاک نوا تک

 ٹیس ئل رد تی یا 8 لر س اب کسی بیر ہیرو تا یک

 لذا پس تشنج قابو ع)ط ایل یزےس "ےس و“
 فان :ااننضر لام ےانچھبس کین نکا کا مک ادب دا

 ترا عفو ايام ا
 رفع فرا کره تس اند سورکات لا نقل
 ۶, تزولع لا لام ناطے ریت ے ساات نزا « نوا ا*ب نل کم یر

 , ۰ تاک تسول اصر تاوان اسم ہد داول الر هر تنفس
 ٤ رمکتمرم لاد اروا ےک اور رف کوونک کیک یو مک مر و

 واد لوس ںیہ هاو اط ےس بم ںیم نیب ےک کالا ین واش ابن الس ود
 وشول کل ومر و اش تا یر ہر ےن ی تواس اکو«

 ولار نبی ےسا کسر اله اد یم دلا ہتروم تپ کر نانا یہ یف رول

 ےی اھت ب جن الو االداے ارد کت اطا یک اردا درک تا گرد ارت

 ر تمایز ور روا بک 7 ود ترا لوسوادمرلے اہر ہ زارع یکن او

 ٤ہ ےل دات ار وا هریک گوی وھکر لاما

 ۱ ناو امور کم آل وا ںی ںولنغلے سود ےس

 اد ارگ ےہ لام رمد سارق ت هدا دپ لی ید نا اک
 لی تک او قت ھر مے یر ےس بسے اند بیا فام ار جر ک

 الا از یتیم ےہ ہری ایڈ املا تن لاک اح دن کک
 نود ےس سار دا. ںی وہم ری ایزو مال

 دا کسب ایک شد یخی ری یوں رکی دا پز رک رج
 کیا ےس هارو تعاضو کہ قر بهر مان ا ا

۱ 



 1 اس ۰۰۰۰

 oL یک ۱ نان ںیم |
 رب رک اھ یا سا ےس السر ںی فن یش یر مت فن اسلا زید
 گرافی ا لورو کر سد رکنا نت و ایکو ت اف اڑ ےس بو ےن

 . سراسر سیٹ لاد کون ما ید نورم کن رگ پام ۱ ے تیز رب ناسک کا ا ٠ ا
 . روا گرا دی نت سا سرب خا ول لر انا کم اھ ۱

 شل تکریم رم قدا غ و کت اطهار اش
 217 دود ددرع لاردا یذال اب قالطا اک سنے ار. ںی
 لر یک سینا نا یک کر لا نال تل را بام باوا تھ نو نزن خراب عترت ی
 ی Nfs لس لوم اما د فل ےک ران یر تکست
 یه ی لاله بیک سرب نی ںی د امادزتس یا یک
 مالکی سا تعا ار لین. ےہ بہاول یک ا ےہ راک فا کیسز دا رم اغرب ےب ارکان یادت نوان یکے اھت ےس یوم ایا انک کس شو ارپ کی ےک ره وا ےرک
 ھی یی یف ھجک

 برون ار شیدا کیک کریم شا متن لا
 را تا سا ہیک سک بی اد تفکر چم
 ۱ هو ولہ او باک

 روس ترظ کد سرشار وز ےن ےن وہم ام نذر کی یکے ترک سادق افر مہ
 ماگ 5 تمرد یم دقو لت سا رر | تابام ےک یب اٹ رک ابرار 7

 شتر ام ےدڑیا 0220 ےگ ر نفر تورص ےز ےر باله وام
 راررظش )ور اک دا تقوا نر کل یک کر جے اف ترم تاک
 تیک رس کت سد تک الم لر سیر
 « هل شخبلاو هلل بح ا مر لس لان اک ےہ

 سام وے هو اروا قود وو عزرا کیا یس ےک ےک ود ور ےس توک اپ کن اس ناتو 1
 رک سین ی اند قلاف رب راد تک ارت ےک ترک و وجے ناف الم ارث سد ۱
 7 ۰ س

e 



 رہ رک الو نا را یا

 س ںی زالال اکو ری عرف ییاردا تا یا ےس بجا متد يک
 رب هک »سکس ید کبیر ابری چ م کاکا خیمو ںی تک لاک
 شرک تن. اہک لجن رکت کتیا دسر لب اترا کک
 ۱ ۱ ۔ںیغآرکت ہجر وک

 1 و کار پتو کرا رکن پودا ےہ یہ سو تیوب اک ستاره هک 2 9م

 ۱ / یس ےک دد لاک ےس برد رم ادب تیز یر کالم فی تک یہ انتی
 اء یک ایی را مارک س اشا ورورد هجر ا یک یک اوہ کت یم مه قجاپب

 1 ٤ چ ایکن رد یر اکے کاپی کس ہا تاوان

 ریل ےک رٹ ادد قے نادر یکے اوم شرب السا عرض ےس سیہ اگل درک واک راد کیا ت رص یم ٠

 تر قد ہل, اۓاگیج اقای تو کی یہ نمک نو رس
 وا : ۱ سر افکت کم اما

 لیگ تی یہی ےاھکت شهر سط فر ملز لس رک بت ایارگن ایم
 ہور یک اےس کت شروع کی اد یک اھ ناگ

 رک ال سد کورس نرم رد ول مکس رگ کم تور کانگ
 ASL تاز ام اس درگاه کن ااو ےس ایر ہو وے کل یف ۱

 1 ۱ ریل رک نک لو ہد ریش ےہ اک 7

 ]ضرر عن وبا چپ ےس ےن رب کن فک اد کنارم سارہ تن
 اس دز تار ےس تسرق ساکت شوک سد رکے یک السم کسر
 تے تیر قر کیک اش ت العر ےک ںوہاشدا

 ت مز لیک رک وہ اب ناس ہد م تالا
 ٘ گرگ رن:

 | رک تموم ردا کرد یس ایر ان رک

 | . اصوات واڪ یب دی یافت رو
 ٦ بسر مان ہد ں زر شیخ لگن مر جست ما
 ےہ ےس ے یم او یکے ساری کا جس انی ود بسوار یک مکس م
 ےہ ای ےہ اف ےرلامور هه هراس زن ار که ےس رر موآ

 بت تریارف تیا ا نک ٠ تلا یب الخ اراک
 هال 4 شی جیپ ی ارترں ول ںیہ



 دز

 مر

 2 ۱ تم

 ںی ن ی | اور ا 2 ۳



۸۳۴ 

 تک ریرحت سلع
 ےک ۳ ۱

 مشروس را
 غ۱ر( Ep بسا ۶ ٤ ں۷ مکر رل م ( ع 22 ابد

۰ ۹ 3 ۲ ۳ 2 3 

ےک فا می آیس ۱ 1 ٦
 ۱ اے 

 ۱ مس ہک و درک ل نس یو ر وگ یے "بوم رگ 2 هک رب

 1 "ای وب اب رد مگا ؛وہ ل ان ےس نر افر ۳
A 

 اس : ۳۳ ا ٦

 لص ۸ ےس زر ۰

پ ر اک
م هو ہرکر تے ت

 5 را ت ع نی

 ۰1 میل اس

 مساج ورب نم نر تک 3
۳ تم

 

 ٦
 ۱ ك ي ےہ ھ7 7

 ۰ 0پ 2 ھم! مر سیر کن بلع 3 ٦
 ۱ گام رم

 تم رر و رب روا 1£ ےس سر ده
٦ 

 سس

ک ر د ا 4ت وپ ییا ۸
 ن ے

 تر ےس

 تا ےس یر رسک

 ٌٴ وے ترس ید 3
 شرر تر سم ون

 ا ب ای

u" 3 
 الو رر ت : 1۹ ے2 سو ۱

5 
 “سہ



 ا یزیرلاخ

 أ ۱
 AF ۔

۱ 
 مرا تارالعان
 ا

 نل

 تن اش اغ ل اکرم نات ےس اےک بر سعد رب بیات ا ۱ ا سادو ےک دپ اپ کن امیر دامت کیا انیس تم ید ا ال ترس
 کن برن ستادی کرا الی م اے دا مک

 ۲ ( سردرد مرور راهم ها

 الړ لورو سر تاپ ادرس نبدا اڑ ۱ ما بت تنور اس ترنم ی سنی تم یر نایت
 ےل “نر ن ارادی یار بسا يا ہم یوا نازک کم لوح امر اک برک اتم ا ی ویزا ک اد تالا ےک ےہ / نی نان ےک مارکت اد٣ رب هتسد ادا درو لر ار تر تر تیر رضا ال دن سرم 7 بر ساتن ۔ ےس کوہ نت تاب کد اس ءش ےگ ونان ےک نطر ےس نال رپ نو کے نا رم رز یکتا ور ناسا اس فتا ۱ ۱ سلم کد ا کر اب نوک زر ابن نر اہک گے سیر تار کیا لابی ۱ رو روا يا تر حس ےک رک کس برنا رز وادا ےک نا ہک اگر ات ےس دس دہ 7 ۔ںی کر قفل تاواس یر تب کل اتا دا “یس بر لارو سابق ۳ بنر وو یورت نام رب یددن نر ےک شیپ م ا ےگ کدال ےس تبثت یکه وان ہوردا۔ گا ےس لو ےک نہی دیا سوچی £7 زاضا کی ولو تہ 111 7 ا ماشبا مرا نا ان رس اتم بسا را کسر روا تانا شمس ےک ناگ LL ر نابلس عرار ےسراہردا
 ےس

 ین ملا ترار ہر ےن ا نت

WO jbj NY 



 وت
. APF 

لس نقل کروا ےک بیر
کب حامد ارادا وت ب کرارا 

 

وس هر تو ایمر ما
وس ملت ضر بیع اربن 

 

Aایی ر ےک سرک لم مو بم ناطر تل ہل مارک ایل ادب مو ھم اس  

۸ 
Ji eترس طرف ےس و ےہ اٹک ئی یز دچار او ےک نر تار رس ارس کن ا  

Ev 

 ۳ اب

 لاسفغ ما سس ما ود مر تق یہ سر ۱

 لکل عب ر نسب رز رکا ع نشین 7

 ۱ لا ها مآ ف ں ارج ۔ ۓسہرب هر لہر شہ

 لابز گل تس 7 می قرب ہرا ڑورب

 لات ما نآشرابس# : سخسىب شوشو راز

 )ور ناءاثہعہ ۔ مارو شود | یف ٹلور

 لتا ووش لات صبر ۰ کر امت ساو د و لاتا ب

 لال اوز ترحم وب "سس ںیہ" شست از
 لار سا ور اک اوت و سام یت موہ

 طمع شو او ےہ رک گی

 لا ین مس رش

 و

کت ن اشا ںی ےک وکر عم روش س مرمر درن ناب ات 7 تاون
 

ا پٹ ایم ترورخ یکے لاس ما
 A1  

نک یر ب ا ےئ ی وری
تح یک تل تر یک کروا سی ام 

اھ یک یم و لے ما یہا ےس 
 1 7 ات اھ 

ن از ین ےراپ ےک ایک ےن ا ےہ ےن
 : ے

1 

ا ستر نر بسام ای ایہہ
 کیو بکر

 5 مسا ! مان دت هی لک ترش ٠ وم تر حس هتک بیک یت ادب اگ

EL ےہ را ال گر
LIE

 

ین و تی جم ت ۳3
 ۰ عت تان مع ش



Hy E وہ کہ OR yg E هم ما هام سس AF 5 

 مد نام ناس ںی ۱

 ۳ راک ا ںیم انا: نا را اس ں رہنا ہکے کس

 اف مم انک اھ روا نگران دھمال ناار” :
 ےک نا یی اے نا قمر تو سرکار تل کروا یا ںایعرنآں وی ۱

 نو گنده لاک توس ید ارد لاز تاع از یک زنضمو مرا ا ءی آن ےک ال کش یگ ۱

 ی لا 1 رگ رگ
ٰ 
 رکے و مالعا سس ارلاد شیعی آئ ادا ےس گیرد تیا بح اصر 1 ۱
 وا "ا نشر اس ریل )رم یش انک دیگر یر کر ۳ یک تر ر لاس اک و ۱
 از لیگ کن را یاد ۱

 رار روا مکه ا اردد سا ہو کے آی یم ضد تامقادرگو لات شبکی تیز کلر

 :ل رم تور سے ہا تا ہی ےن ںوہشاراپ سی ب ےس ناب ےہ نب وت ۱ ۱

 سی اض یادو رس کس اہ ارگ سلطان ےک ا اھت کل ملا کب حا ابب آر * ۱
 < صو ج رش

 روز )هفت و را اجر گو عمو دارا سرد رک حاد کس رار

 ۸ نفرت ساک
 لرد 1ےک عن اے دم زا فان ایل رم ےک تسط ماش روا نت تی بم مایا ےک فی کو غیبی ار

 رگ و تمادر ے یک یر ی رام

 یر تی کن اےس نزول لگد یدام ےک نیر قومار کب صا تا ارطف ےس یب لکم ایا”

 ۸ ےن جراح کت بب ےس تما بل 2 تر ر سرم یت تبارک مک

 ۔: ںہ ےک ناخن ید اچ یوم تام تل بسا سرد میر دا یک ن ناں را ےک ن
 ید ۰ امن تطوارب / مک ی Kit و و. نو 7

 بر پاطرزامفزءتنامنا اراک 2 اکشے نادرد توی ایی ددا ازاد او با ںیشرارکیں راک

 7 کر اد پیرا یک سار ا و ید اتنا یی نم زا ےس تنا یف ےہ ےک تسر کرا شرک
 رو رنا ار

 دل ک٤ ۷ل 70 1 تارام ورارط ۲ ےک خا لب یی یورک حتی رگ بح صر

 ۱ ری رر ظل ل اش کرت اس ر

 2۔اس ےب ےنالاودکس ناد نامی یک رت ملی هنر هاچ ایر لاو شاهد برس
 ٣ش ےک زاوا سدس تی اک ا ep SESE اردا یدرکیض تیس 2ر



 نام ب1۸0 وک
 ا

 تا ا اعلا قورت ہ۹2 ہلڈنلہ باسی |

 ۔یید نک کک و دالر رپ سرت ی 2
 ۱ سه ترس شو قت ی و وک

 سینا اصل شی یم سما ال امہ ںیہ نادر اہ

 ارض ؤازۓ اس لگ 1 لر تیام مورا ظفار ار ارج قدرن ایلیا
 ےس
 ام منم ترم ۲ مرا اشرز رو ۳1 2 ےہ پر س استر اہک جت سم امرت سا ا ۳

 شرت نت توکو ر الم تر ترک از در یر مد نیل ےھت ت لاش یو "ابا ےک ت دمور الط گو و اسر

 1۷ ۰ رگ لز بصیرت ,E زر 7

 اش تے یم یاس دول اند( مہر کلا وشب شوت ساز سرکه س ےرا "

 ۱ | مقرب عاص با شرت ٹینا اک رپ نار نیو 7ب حساس رح اد ہاوس رد مردے ےن 7

 ےن عاص باز گاه ریعترگپ روا بز تریاک کہ آہ با داش اھت ککہ دیت ه

 7ےک دد رف باس هاش نااہلی نام اگ یف ںیمہت نافاس تر ےس پاب جرا ات امارت

 7 لات نانا یی را ؛ ا ار ےن بحاص باز يا 02

 ۱ 7 تارا کک رم بلند بودا ناپ سار یک ایا ےن بحاص با را ۳

 1 آی دا اڑ کن ا سیر تاک ارت لود اولا ںیہن ارس اإ بلا 7

 ۱ بحاص با شکن زرگر دا طو یکے لا ساددا ۔ تیز طور م ےس یکی حام هاش توہم شود ےہ

 1 رب ارز ےروط صاف س ا نا حجت یف کاج یکے اوہ سا ےب
 ١ وصل ا رش ئل ےک تمت کت مو برا ات ورق 19 رک مقا کا الہام تاراخاب

 ) ہ٣ ناشر ا ار اک اگے رانزک ن امیں ید اہ

 اس .روطس نا ی" لب وای بانے رم نیر مع

 | رم یا یک 2 ےس ا کی رب مي تی ےس

 ١ ںی وز یی /

 رک "م"ە888و E4 ےک گزآس رپ سوز ےس ھر مارا

 وان ب ںیم ھی نر زم ناال ہت را ےس رس .اھتا ںی "ےہ مد ممکن اتم جا اک ملی
 ۱ | وری ل امال ت رم ترار یکی جالب مام کد ےس اک یر شرات بلت مل | و رنک ماب :

 fe هما کن م یس اک ت تی ککے اج اے یر نداد بیشی زرت و شو یک



 نالے ۸۳۰۹
 مک نال

 ۔ ےھت ت اانا نانو کا لے مار نت بیکار

 تر متوتر عادوا دونو زدیم
 ےس یت پر را خابر دا کیک شر سار ی

 تک نا ترک اس های لج تارا کنین کر سا لت نام
 تک سلم بسر تار ٹر یو کرک اف

 نات قالا وز تاید سر ےک بیع کھ ازآٰ لات. رب کوفی تن ددا را مح نر ی ا
7 

 عز کت رسا اپ بصاص رکے ےک ا ر ےک ےک یے رکے کی یکسان تب کیت بل نہر او باد نت ری بس ریس جور تک روکے اج اد 1 4
 ۱ ۔ سرت ساب نیت سس

 رگ وضو سلام شرب ررا تے نک ا ایک شین یہ از سا کرم وری طب ارت نو سرکوب
 مرم تما کالا ن اسر *
 زد قزوین اتے ا ابشر رہے داتا ٠ یر اسکن فردا شا ےس ترور ےک حور نکات الا فا لپ )پنیر ےن ںی

 مر زس ل قی ایر رس با یاس آسا ورت ےن گل ناروا اھت تیر مر لاک شرور یا لن ناک سارا نرخ کن نم و ور سا نازل تور نی کاک تار تک اٹ تل تقوا لک اراشا نک نان گرل بس نم اطا ن ادر یکے گا فان ترم ےس یرماظن تبع ترسو رم ےس ےک او رک : مہم یل ایا
 ر ا ٹپ ا 9 نی هن یہ 4 ام گلد 4 48 الروب ےس سنا لإ اب تب ارشد ار اتا تر کر رم یدد نا یا ييزاوال ارش
 وک مزا رز رزرو کت یس تیل ل
 شا دگر کر نایاب ےک بس ای دات ڈک زر تیتر رکن رز ورم نی دز تا ماکو 9 تادزس اک بم اس ےل 2 ۱. ۳4 لک یگ ساروا ص اک ۷ 27 ترس فار کرا هراز بس سمارٹ ار سروس کی توا ال بن

 ھی ابد از نوا هکر سال رنج زم نما نرم



٤ 
 أ

ATA 

 نام ےس
۱ 

 اگ زئی: نیست 5 رس

ب ی۲ نیس لار
 شش و ا ر

 1 0 ۱ ۲ ۱ ہر کا یر ہور العر تیپ

 بت ریش بہو ر۰
انور یر اداس سک وی کر یت

 ککے 

 را ےس ںنخا زور زير
پا !ایگب ا / ار ادد سنا

رور انے ںی 07 
 01 ا

 مس و رر يرو
 ا

 o ےہ دلاتا ب زا توی تیب

 طب و ور
 ٦

 هک
نر گانا مادے کسا ا یک

 شو 

ےس سو رک
جر رر 

 7 

ر شا ہیک لوٹے مدد ناب
 جد رس زي

 ناب مک ترا لر ےس
 1 اب ےب فورص ل مین اکر سس مو ید

 ہو تہ تال مدرس یا
 ےہ ےہ رر

 2 تر رر رس فیس ےن

 ؟ سد البد تل ناشتے اپ یک گے ریٹ *
۱ 

 ۰ هات ردت کں یر ید مقیاس ےرہاظ تام سا اعلا ن و .
US ین ین N 

ک 0 یک
ه
 

نب ہی وع
۳ یک عل اف 

 

 ار تماس سا اھت ٹی انز تیم تک یلص انار ت رادار یک ب |

و اویس دیس کک کت
 یز ںیم س ایہ نیم گ

 ۔ےت گرہ عانا
 ٹک جد

ر اور اسکار
 زا ساب ےک آے س ید ابا رود یا

 و ترس یک یر ےب دانش یھی اگل"
 8 r 9کر 7

 و

 E سر ا کو و ےہ س و ر ۲۲ ہیج پس ر کات اتر لخت اانا ی لع یب

 ناف رس یی مے 7۷ا ےب اصر
 تو تم یک نا ےک موم

 بسا هدانا اک یف اگر دای دن
۳ 7 

۲ 7 
0 

0-7 

 ا 0س
 ۳ ٹا

eا تی ۰ الساددا تب ۱  
 لر اا تار و

 ۱ 2 ییا نایا م تس ه تراب سو ۰
۱ 

 مہم کنت رم تارا کت یاد تست همی نا
 کت اش دت سا یه لس بم مر ںی تر

 ۾ هاترسر یاس, ه ناشر
 لا ان ہار لہ



۱ 

 ممد ش نا
 ۱ باما ںی طے نا سز
 ۹ ےس لا ناب ترو له انشا خر بیک مرد متر ابر اروم ۱ 2 ےس نک ستی کارکن املاک م + کیتی و مس ا

 تا کت نزن بارجال شب بات ہی رکا کتب اگے تند دا ید کور کسر گا پن لگن ایما تیا سرد علم
 ۔ یت کیم کا ےس رب ہت رر کف رد بحاص تم بجے

 رم ناک ل صام ممے اط نج ےس بس اسر ںیم ناردد سایر کک تراس ےک ں وند الس رت روت

 درب زن قم ار یدک ات ےس امسا کک( ترام روز ید دنن ولا نو ارد یارک نوار الم یونان سم
 ال ہادی پسی د اا ی السا ںی تس ابی یر مت نه ملکه تہب ےہ تاناو صج الاب ردم ۳ ناب
 | تا را راز
 ید الا نلرمء اود دوز لس ےکے مرہ لئ اش ںیم یخ تر ادا هلو | ےئر ترک و ت روزن کت نو اعم کب حاصر سمت الام نا ےن

 وام نکل اس ےکر ما رم بحاصر تردد ہوش یکبار ےن و تم شش اوت
 ۲ 1 ےۓر ارس تارق ی ایر وا لوا

 نفر یددنو اب رب کس رش ب اک ت ارق سارا لا یکبار با را گنے
 ۲ گیس ر تعح بلا یا

 ترادا ریہ ےک سای ےک ا ےک ےلچ ےس سرک و سرد سیم کر چت رادع مم لالا | باس برروی

 سم مش تساوثرد لس طور او ےس بح ارسال | نا از ملک ابا را نرس ا 1 ۷پ

 اش تاب ےل ےک ں سن اهن تری سرررکے آے نا دن الام. ل کل رتی نو یا پل
 لم پار رکے س سا لام fy رس اتر لن: تیغ کپ ار ۶ تسرپاش اخر دا لر ہال تیک کیم یری لس ےس

 9 اعم هرکس وں ری باتو تس O ایک

 ہک اگ کو ے نیا ےنہا فرم سم ئی فا سا ےہ ایس یک تر ید. لک “ل طلا کپ ۱

 “ ںیئ یت لگردا ید ےسدانمتنسا نا اس بر رب
 سیار از( ات ایک متر دن بہ0 7 ما ازل مج ےس ا اک خار مار

 ملا رو ےس ار ۱ار تہب ے ےک بح امرت شاپ سوسک تر کیک تر اسب ح اسر ترک از یر ار

 کن وام. ےک تڑپ نیاز بار ساز سير ےک لالیلا ےس ےل
 لز بص م لایه دانا ہراس ن نب ل لار ےسرہر رہو وط صاج نکے مس ںیم نین نیم انا
 ۔ ےہ اش ی نم تم تام

 ورغد ویر کدہ سیصد یک ٹاک ح نک دنر ایشن” ماسالا تیا



۸۳۰ 
 یار : ۱

 اه ی ور کرک رے سیر نص عج تا رنز دوا
 سرت گز یب سر تقی بوسه یر دا بل نیا سس شعر دا ۸ از
 LEL ورد رز رک کر مر ا ارث تب 7 ا

 1 تور رات ترم اھ ام کا فام یکن تش سا مو HI با
 ٢ ۱ یاد رم یر زلف راس لاین اتر زن ناک رر وا تلبشو تام سس بز سری نا نیک یا کرن
 15 امام ارز ارد رر ےس بسام یا ابر رر اار روف تار
 ےھت وب کت ريال کن ار بحاصر جت تو سلم ترقه نور
 ۱ ار ارار جایا نایب . ورشم ٹا سددت ن امانت بیح راش ا 7
 7 امتی رول 1 نا ۳ زور وت و مل ا 44 مج VE رو

 | تر نر تست با رش ڈر کک اکو شکل حاص تعدد تر انس نرو وک کم
 ۱ و لر طبخ ها سس بی
 ALE 7 وردد

 TRI بس ےل بشور ےس بسا ات سما ۲ 2 را ۱
 حاصر نک ید ٹرعد فط کک ساس سز فا ےس ںؤئا ریٹ و دھن ود تان

 لاک سس سر سل د پاک دش ار اڑراق
 ۱ ٤ کنز رر سند وب ےک شنکر ش و سم رخ نر کلک شد تر وم ایس ےل صام تنگه
 ۱ ٦ ۱ ےھت فرد لا تس ازد تریش

 | ا 3 قوس ناش یر
 ۱ ۱ اب ےس یوم
 j وک تم رک کش £1 هک نبات

 2 اھت کد وج یہ ےس اب هست ر عفا ےس بح ا
 یب ا ازا ےن یم یی یا حد ےۓ یل کوس روا تی في ہد

۲ 
i ۳ 

 7 ۰
 ۱ “کتب راز

۱ ۱ 
 0 وه

 4 ءا ا وز منی یر پس ایک اھت تا ایس
 زا تا تک" ار روا ےئاج باما ےک مارک اد تشاور ہک یار کج ره( تس ای کمد :

 ا عیب کر عساب ار دا مارک رک سوسک رم تاج انار تخماید رکے تام فاش



 متر سس Af 3پ مے ںیم

 براي اس ساز تاج
 در رخو از ےسوداین هر یب اہل رطح س ا ہک شرک دا سم ۓررایخا 4 نکے س تنس ایس کر اب یل بحار

 ۱ ای امارات نوت ںی اب ےک کک اد ےن دامت یو یکے اد
 « کر سکی I ئی
 س ماش اک اوری ردا برف یم ںی ےھب 2ےن ۷ ن رام | ےس اسبح اصر رکے ا ےس لا

 ری رول اش یہ تھم بز تا لو د گرا کن جی مان یب سرا گز یا شدن
 ۱ 8 لز عدد تاتار ۲
 دا رشوه ترکی رد 1 از ترا یر یم قم ال الات Ar رخ بسا 9
 ۰ یگ ات وع کا ے نتہزرباللرےگں گا ےس سی َ رر يطا تا

 تنم تیام او ےس ےس الف تا ےک تت الغر نو رر لما کورد لر اعتدال ایم ی لہو ۵
 ۱ ۔ای گدا خ ا۷ک گد ےس ں رہنا ںاہد ردا تگ لس تیر دلا

 زات مات ےک الب ا سا هی اجر ےک تراس رقبا ران ادم تہ یت بس اص ںی ال
 یکن زلال ابد ترارص ےیل ںوہہئا ںیم سالہا کز ھت بیر وہ نی اوردشلا سا مور. اسرار یر
 ۱ هلال

 یں البا لا رر ناکا “ا شعاشا ںیتل اس ترد کم السا تیام نا ںوا یل ۰
 ۷ تصاص و تار دا تل د یی کب صار لر هاش یر اشیا مکر ل ایا ےمالغ مر الغ سلف د ال
 ارن ۱

4 

 ےہ بز ی سم سا یم ہشبوس ک

 تمبر اد شا نا دعا سی تاش فورا ےھت اس لس یم تری کت سره رقم دا یرداز یکن ارتب
 ۱ ۱ ااو رکن و )هتک شان ےس تم

 ناتو دن کرہ یب یل ساس یم نا * ںی تال موت ظن سلامی ےک ےس ا دو
 جابر اظمنا رول ےل ےک اک ادا حالصا قرن نیم ردا یمن سلام ع
 : ےب که اما ۷ تاالن | ن اط ےک تسد جر رش ےک نر اراک راد ےک ت ار لگد یر یکن اے ںول اشرنا
 ۰ 71 ےک شش 7 یدک رب مر لس نسر تر مال رکی بم نا انی محرم بحاسرپ ۳ 3 1
 رہ ال ادبع ال کل شم تش کن ا ث اسوا ساک بس وو رام یش. ا ترم ترب ت 1
 : کت اکیا ےس نک کشی سب بک ون

 ۱ 2 یدو ان نس 1 قالغا از
 میا رپ ضم نیز وج ما ڈس ہر ر رپ ارم ےن ترصرع را رد نما پت ام کب عاص ریس



 : دم اکرم ناب : Ary . ناس .

 ۱ کاخ اس سپ
 اد ال کر اکے رکا نصر و هد کت ما خس یہ ےل رر ؛ یز یار

 ا اار مگ دد کد اکرم با

 نوجا کن ان کت ۰۳۰۰ ید ہر و

 ضلع بسيار سا

 ۳ ین سرت

 ب ںی کیر ولس یم نرش اوف یا بے یر ایسار

 وتو کل لذب یک کوی ناب ار کی قی یری رخ یر ےس بس کیش نر
 ا

 : تال واں مبل تینا | ی ناس ردا انا ھم ھوا اب نو کلر می« کن وز ؛ہعلاطم

 ا شعار عتاب سس ا تر ی تحت نک

 ۱ جک مس بر یس سو خب يه حس او توام يک

 و تاوان تکان رب تی لت رم

 و رر مس
 ٦

۰ 
 ٭٭

 رپ خال رات اے ا عدا خر نادر قزف باس راز

 1 رم اه میلان کت تض رک است +

 | تجربی یش تو زی یتیم کب ع اصابت ولاا. لت

بس ست داحرد ینا سم یی گی یر تاس کینو ےگ یک اومد کت قفس
 ٣گ 

ی سام تن ازع سیکس نخ ترا ناز کوس
 تیرگی ل

ششروا ں اج یار اند الغا ےک ب حاصر
 و لاا روا لاک نالزد 4و ناف تاسرا در 

 ۔ںیدرجم لاش یک تیعز سا س ترس

 لس کم نار کک کت نات رمان انن کثافت کرا كے س بم اص مہ
 £ دیا

شک چرت سار اشارہ ل رگ
 ل تب ےس بحاصعر یت ایر اما کت ریو س بک او رہنے 

 ؛ افرا ای/ت اعم
۱ 

۱ 

 هک اا اب سین ن اتن دکر زس سن و
۶ ۱ 

پاکی اب حاصتے بحاسۓ اد سالار ادو باا ۷ اد اینو کلہ صقر
 ۰ دیر اڑزئی ا شم 

Cg مپ سس اےس اےک اع دو تمر
 یا یا کرس وسخ تتر وت 

 4 را

 2 باکس واسم پاپ مي امر



 مضر ناس
 ناس ےڑ ںی ۱

 ےک تالار لا تام رم باس ست واط تاب تا | ےس نج. لب دوم یا ساری عن ۳3 سا ا

 دا شش حر کت ام لس ےک بس نیسان رز مس

 زس زس ق انا ہل ووم لا من رض شوخ تیتر تست سا بحار اس ت ۳

 ik رک مال تداعس گر مس تشک و لا تا سا :

 ا رم کر کرام تا رج مارو ضم مر ۳ ۳

 ایر کل سام یک بک زن کب ظمزرر سلماس بحار اتت الط تو یاس

 ںی راس ردا ںی ا کاتا اتش اس زر بابت اف ذا تم ارگ دم سم ناف هک تصور روا

 رکی اش زا ماتم تر ره 7 مے د ی لاله

 ۳ نکلا هملشث 1

 ۔ اُ عام نم ےک ناز و یل لات پا

 یت نار آسا ٹیم یکم ا انا لا طب تر ن اعل تم همیار السر ڑی لد ےک ب ص ارم

 نانا ت کک یہ تشاد کی شی اب دا رگ ت الط ےک کنيد ےس ےس دل کسر

 ءان امام نیاز نا اما ار اسلا رک اےس

 ےک ثرد تمس SA ا تانک و ام لس تینا نا ےس نقش هک پر کم کا

 ۳ اس هی مک ت دمو ا ت + ادرس ٹال سا ن 1۳ کما شر رسا کس شش کب اسر سی لیکس

 کک اسم اما لدردا تم ٠ ڈک تسد ید عد ں خدا تتش تماشا سرمد سد لا تر سم سین ا

 ناار دی ب لدرب دخل هم ساک فراتر سو را ورد اک بسا مرغی 1فآ اتاق

 گه زا سو ا "“"ھہل لی ٠

 یل ےک تما )ا ر1 فن سم سخن لانا دبا ہن ند لاج سار مو سرم ناب درب مم

 Tas ںی رم رے تب ENS EE 2 کت یر د ےیل ی ترا عن زن ا70 ۳

 تا ڈیم نا شما ےک دا در ایر اب رز مر بس نی کر ےس سا ہد را ےک

 ےک ہد ! ید ي ا ر’ 1۳ ا ودح ام لوس نوح نک ںیم ںی ہت رد لاش ں یت رد ار تلک زا یف فرش الم

 ر ےک یک
 ت رن ہا نت سرا ےک ناو ناز گو کم سج اس رت ج یت لحن ےس تم اد سا کس ےک فی ہی یس گرام ءتسد ی تا تان نیلم

 ا کیک تس قر تاک یا د ابرو LA ںی نال لک 0 نا ا ات دارا الس سا نمک ےھتروتوم ت وه ت تا

 هل باسر تک قمر ہل مو راک کدو تام سم رہ ردا اعم هک رز ےس مارا اے زا یار بما
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 7 سس تک دنیا اع یارو رخ

 للت ولاد اک تب جی برا یے تالار *
 ۶ ان تن اسد
 ی ےگ ےن دد کلو تست ےک نکہ اد اکا لدددا زا ناس ےکر ر پا ظافلا 7

 | 2 ۸م ےن ہد رک ںاہہ لر لب ےک تر لر که یکے ےب ےس تیام ناس فاع 0

 ی ات لئت رشت ات بس گر عرط یرو تسززز و پیش بس کے ا رع توانا و

 ۱ 00 اپ الدنیا یال راجن ا و رپ کب اسی تل ےک یاس کس وا د+ سہ لو رم

 ؛ را رحیم سٹ ایک کر رت سک ا کب عامی ل٣ا تیرا تس ین ابی فہ رانا لم ےس دہ

 | و ےب ہر ایپ آب ا۔ ےس ایل رکی ب هراس ںی سلس س ےہ ںی ںدُم ت نافل پا ۶ ےس سام یرارم »

 ۱ ام سبب ارج را ارگ سما لس سار مهسا تست اع یم تدق یکے ر مس ها یررق یز دد نور پحاص,

و 1 ےک رم کالا وگو ۶نر باا اے شما تسد صام بج
 1 یہ 

 ؛ ام ںیہن با هات رن پا

3 

 ! کوب کن سس تیس یب

 از گراد گڈ ںاھکروا ی ان رت ےس لت سعد رک رٹ مارک بم کا ت

 گا از ےس نر رر ام وا سو ہد س تب بر اھ پا پوپ اس کالو ت لاو تصح ج

 7 گل اب ا۶ی لا"

 | ۲ زنان ر ز لع تفالغرک یو ر اف مبل ا

 (هدرک انور بالقان او رز ام کی حار یم ےس تیک ین ےک رام زانی تش ایلوم ترزصح

 ۔ے ای کے یی رو تری باب کام ہا کت ای ےےفام 2س رک ۱ تک ترے فا ا۷ ر1 کا

 ۱ :ںیت در طخ کا 1۶د ما ےک شود یرابلار علوم

 جت" "نر تورم تا قالب اد سر ا ر یش أو یک «

 ۳ ۱ تر اھک یم بک 7 میرسد یروعسم اعر یا

 ج 7 هک ترس تیسرا آل با- انا کی بار ا اپ“ *لتہ وڑ اکہ او هاو "

 8 ۱ ۰ ( 114 بز - ید درس ان هم نام ان

 ال راه یت ب ےس سارا عیار ار تراش کس ا اھت ایآب الت یم دز کمر

 / ا و ظحال تراس افأددلز عدد

 : تیک یم نرمضم رای نیل بس یس



 Ara تاے سم اب
 قدم ناطر

 نیتی ردا کی ورک مایا کیپ یکن اگ ےگ لری ید ادلب بحران س ر 7
 ھر ت اہد ترابعا اس گه دز یر دا رشت حزروا ر ںی رادیو یکن نار ےک سرر اس ےس تر ہرا
 تاک ندا از تاو ہدایت ل کر این لکه هاو ےن یاو رقم ےگ رک یل وت راس ےک ینہ 7
 سن نایت تراس 3 سرم ترص ں ب تاو شر

 جاو ملی میبد نما نیلا نیم 0 3 وردا

 ی هر الف یار نا ددا ةتْبمشا نم یس یو _ےۓ ےگ بر لب تل ہد
 4 گل یھب کن دیر دا ںدییرقکی نادرا. اکا کار نا یک تال ایت ن ا
 ۔ںرہظحالراشادنچ دوام ےک القنا را یاب مظنون

 یکے هال دو ہد یخ! لآ ]ار رج ۔ رم ںدوضم ںیم ےس ہلا ہت
 TE ت شو

 ا 9 داب رپ يرم یت ہا ںیہ ترم ی
 A شارپ “اردا کم ییہ یر

 .لد پھ کم سس رخسار - مام ےہالمرکے رک ش ناگ
 رک ںی کدار نان نان ظفاح ج۷ انت اروا کا اے در اھ فش ارم

 ی وس یک چکا ار هست نرم ت رطح وت اگر کت لاک بحاص ریت تیم"
 ےس ره تستر یک ا ےس قرب لک دا ےب یتا گپ اک تار ر لال ار اےس
 + یی کی کتاب سکس یم ( ید دن ن ابید نا تاش
 یز دنس یب ےس بسا نیتی تک ترقه ر اظالاہ ےس ناب تق نان لب

 تارا ےہاکچ آں ررطس ادا رخ یھت رک ۷ الات یلنرر ا ت انینصت عکاس یش ۱ < تان ٠
 ےس تم دف یی ےل سفت برند هان رسا ی کا

 ١ ںی لز بس ؛ےہ راہی روط سام کر کں تنی ا
 2 ذیل ی

ê۔سارد تابطخ  

 ڈار تیری ۰

 نر اسا و



ر لیبر ا اجرا ا 11 « زد ای
 اظ ادام رپ ےس و ی ال ست

7 ۰ 

 کا ORS نا ےس ںی

 ۔ تامان تر برع ھ

 هل تاحو

 ج تایل تال ا نام ۰

 راے تین اے ددا اا 7 میلان ترم 2

دی 7 ٤ 2 ل یا تھ
 ۱ ستار ی 

در ےل بات ود نئ سام
اس اکے ئ کرک ق

 ۱ 1 ک0 ایتناردال ات سل ب

ات شاد رکے سر 270 گڈ یا ےن
ژن لیس ےس شرو مروا امہ دوش 

 E,ر شا یی  

 ٤ھ ےس و تست رر ادبی کتری

ضرب سر ہیر ایکس امہ شراب
 ابا بان ادب گو 

۷ یل ےھت ۷ ا۳د تری مکر اچ
 و مر دص نر ٹل ۳ باکس | نگین 

 ی تالیف تراس کس ا اھا کاما یک و ہد رک ی ےک سنا ےک تب مس

 1: ِ ۱ ام ںیہن پرش یاب تا تازہ لار سیدر مے

 و ون هر |زجوازس « تیم تم کال ؛یو هشت ںیم نج 9 مات کسر

 - کلی لا

س تناسب اي
ی ادای لس س

 

 تم رک رب:

سا, ےک اپلایرفخز ہر ازت ر ضم نت ت طب ی
 زنا ےک اف |یالسا 

12 کټ العارد| لس
ا سم کن دلع» کلم ےہ 12 کر سا نسل 

مر ایا ٢ کوم ید ن
 2يی ندر ا

۱ 

ملک ات تر ڑ ات ا1۴ ق
 2 ی 0 لر 

 سگ ےہررگ رب / ل تير

ی سارد ثر ٹال
س رر جس 

کر تایل و یا
 1 

 تل تربت راب شک
کب اں یریلع ےن ےک ۓ کے لر

 ترد“ 

۳ 

ےب یش میت ین سد لک ر هو
 تسریع تنسو "یک تار ین نئ 

 کتیا ما

e 

ست ایف نر. جا ای ں بانی کیک
 ۳ ۱ ۱ 7 یخ تی ےس برا ا تر دارت طے سر اہ کک یو تب ترس 

 تم ا به حبه
 ۱ ۱ ۲ ها ي ۔ ےس یوم ےس ی

/ ۷ ۱ 9 

7... 



 . مسی هد نام یس Art ناف سم

 ےب کرک تہی سہہ لیگ ات زاد تل کر سه
 یاب ترس لر مل قل کا کت باا یا ڈر را یت سل 202 ۱ ۱

 رسم یزاش+ تربع ءنآخ 1 ۲ انک تما دم انکل سی ٹال اےک نانسی ےیل ےک لد واورد تس ا۔ سو ورو اوم 4

 اگه قتل
 کاکی بل کتاب دلتا تبیین تم یک اتم ا
 ریشہ س تا تملک روح تر کنگ تال لان يا ۲

 ۱ ۔ے ہانی زر اکر ب تام لآ اتا ےس
 تونم ا تن یک آہ ےک شب تالق الغا ج آرم تس ایک رلس ۷ طس سیہ ےن ھم 3

 ددد تما اددرک پیک ا لام تیم مات ڈیڈ لو تری رھیا کب باذن ام
 ۔ے کیک یک تارا 1

 a LA یل ففر زن. م_ ١
 رد یک عا کت الات تک تا

 : سس انتی بتا کت سا سرم تاب" ۴

 ےس تقی نگ ےب یکم دن تال ام ےک او ترم ال رس بات ری یس ےک ت ریہ با ام م

 لذت زيست تری ا ہن ترس زیب ۱ ےک
 ککے لم لب ترک ام تری اک ب کر انت ایر ہک ید تم حرط تا غار کن اےس تپ ر کس یکی ارگ ا

 ۱ ۔ے ایان لک ا
 جی ا کھ لا ریا ر ند ست تعم نکے س گلے تری عرض ا۷ب ات طز ےل
 با تان کن ابا ان کوشش باقر. نم | الف
 ئی تیرا رام ویک بر

 اسارت نوار« رش ناروا لا اے مارت کب رت لت فر تر م کاپ نت

 تکرار ںی شعار رت وع سک پتا اسدلم ہا ےس نیز نم

 ۔ ےل ن دم کردا ےک تا اک ےس سلا لا ںی اش یب تاب سا تام ارم
 اتر دت نی زا اد اسے چکی قت یک دا تا ے تا رخ یا نا را *

 ۔ کسر مات تاب ےک دام
 رقم کش م سا ناک ےس شصت صلال دیش ید ہرزگرڈ 7 دم نال تب انب ناو ٤

 ل کس سم ی تنی اصل یو گم اس | تامل و سم

 سا ملس لسی رت باما ںزلاملسیرداںوڑدمضم ید انکے ییرامز یکن انور بات ےس

1 1 

۳ 
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 ری ود ۸۸ نامے لب

 الراہٹی زلازپکمسسیمخہ یک یرارگشخ کس ارد تانک تاک ں ند نار دارلازااکں ریال
 ۱ ین تي ایر تراکیب یک کا دانا

 بسا پیو گر عوف ر ےہ یک وا بانی کل سست اف عش ی ب ال ۶

 امر نرس کٹ بش رپ اش نر قام ےک“ تاقی ا ںی کل له تت سز ردا
۲ 

 ۱ : اخلم یش حس ہوم : کار یت لیگردا ی دند سقم ان کس ادا

 ام کت ایما ردا ۳2 تیبا کے ارز ےب اعاده امن اننا ےس نق کسب باب حاصت

 ۱ ۔اھت لا اکہ ت سد گير من ات نا کلن هر مع ےک بش
 ر برتر شير رز سر ارلار یس را IS ج طرح اصر

 پام لدقب طی سد اع دک رت امارخردا سی یک
 مگر اند دا ےہ سرخی ٠ رگ تشک شور

 لت یو این ےل ارال ار ہہ اتری ل امتنا ےک تیکت ار مع را
 لر در تسر کف نصسزوا تارا یا ین تل: تاب یلمں رکا کے پاتر تا نایب “یت

 ۰ _ ۔ کسی ےل المس ےک ب ترا

 2 ستم کد تس قشر اب رب ی ہا تین ےس ں شن با إلی اج

 1 ۳ ' ۔ےئای/ترعل 4 وا را زور ار اما سا تشعر ےہ تری وار تس ورگاش سس

 ۰2 یاد یا از فار ےن ں وما کر ال )انکی رک 2 2 ھ٤

 بغل یر کاش انی ےل ہا سس یخ
 ۱ “ای ما ا ارکماک ار ااپتسزےںرم ۷ےس کون اب مز ےگ یھی 4 رس یر کک کے سرو /

 اکے نان بیجار بب ےک ب عاصر شیپ فیلڈ بیت کت الان یک لس کان

 ت : کمک بحاصرب "تا ا ات تسر سا تہہ تس ںوم اکر دا کاو هد بحال ب تتر ا عر یم تک -

 هم

 ماگ زنی ۳ ےک

 و ر اک AE اصر دال مع ےک فو زرا 2 7 ۳ ۰

 0 ۴27 در تابخردا تالاق ؛نیمامنم جر تامین تابوا تالافت اض

 ۳َ ونک ےس سم نہ گی بیزپععاتا لک سن زار سي نا مرسی کلاس رب فلک

 ۳ 7 طور نر ناب یش تم نت رز

 ۵ یا يت لد ہوگی | ےس یم اتو EO aed مرز مالک الا ترم

 1 نوک شا ںی ے ساپ ےک یب اصر هو سد
۸۱ 

٠ 
 کا



 مر دا ا لابن ۱

 رہالیعانی وٹس ےل ےس یواش کب حا ید لوح ہا اش ےس ناز سار تگ ید لم ٹکر یت ذ ۷ی عش کالا ۳ رم 2م ۰۰ 72 5 شش سر و
 + وم ۶ 1

 لک ےن
۳ 

 : ۱ درہ خال . کت ای زام) فا سا
 نریگن| یا نعم ہد سرو استارت عم ات اندر آے ےک ناری ندا ن چرم الس ترش بج ۸ ۲
 نا یی بتن رهن زير اپ ین ایت کد تل آ٦ بتن شا ربط رش دف بسازیم هی در تمایل تاک رپ نا د ےک نا اتکا ک ۱

 نکس روا ےس سا تیا کچ ن انک مال ےک واسد اک اج امیل یب نیا لر ےک کک یب بک وم توپ ےس کپ ںی ند ناک بحار یروا تہ ےک کد + ق
NEگر ملاک رم رر سر نا سلنا اد دکر یک کن دداا ا یاب تالا  

 با رب بت سی تی زس یر ن دالي حاسد پل بان ند رگ نارکل اک خو ہے یڑچ مر عشیس نا ےن را یک راآ نی ین لاک `
 رد ات نفر اکر ترا تک عار یبہ و طق ب تہ نک رر صل ہر اش

 ںؤال ےس اب سہ د جت دط) ۔ ےہ یوکے سیب ب ری ہت ۱ -نزو ےس ںاہ الو اساس ۔ ارا تاباخ ؛اڑویچ زد ملل ےس ںاہگراز هدر زیب ت ی ۔ >' , ںؤاز ےس نا ۱ .یرصتشپ نرمی چپ ب ل ٠

 3 تم رو

 هد اش نه ری ےل . مد ات نااوچ د تعاب کرک
 1 ادراک نر یربپا . ےس اب وریا ریو کھ انا

 .ریگد اد رز یک ںیم ےس اب رپ کرک... کن امرتا ےس ےس ںاکمداڈآ

 مکه کد ضریب اشنا ںی د کارتی ید باد داماد ال لر کی رات کب عاصر
 یخ لا تری م اک ام ترم تی کن ا بیج ءایآ بالا بحار روڈ وی یانگ دا تیب يا اج کی

 ےہ رو ت یک م تک مات ایا يه فٹ ےس ںول اش ند ید جم یم نر ول انی ا یل رنگ مال
 تفت سا ےک ا فيلتر سالہ پال ےل ڈیم ےک ا ۔ یک ب اردد کرس سکس با گز ی ڈوب سج

 تره انا لا ۱

 ۰ عسکری رک اد را ۔ 7 سس کن تن شر ییا

 ےس



 2 ام صحت

 ےگ ارت ار ےس زس ےل و هو ے ال شر تل 7 ۶

 نا ازم نشست راد ید - بکر یے ا ےس ےہ د ےک كا

 ۱ ۔ےمرکر اگ رکی تار ےہ لا َ رکے سد تگ ےسپ دا ×

 سرد اہتش از | ار تسرآر اف | ہد َ . لاری انا بت ورق

 ۔ےہرر ازت ارج طه نسب دت ےس نک ۓ یا ١

 ۔ےہرکر اس ہں اش | کارکن ازف ۔ ن | اتو رک مر امر ام ےسالپ

 فا از ے اپ ےس یم 7 ۔ اص سر ینا ےہ زير ہن

 5 یک یا سد ںیم ہالی ڑت

e 

 حر و لز ر ی مر تر یر و

 لوکس

 - ےرد ےرارر 2 تسدالم وما ش +2 تلد کس احا قرص .

 ۔ےسرا ےر ابی ادرس دارا و لر ع 1ت ینگ ر ہم شرم ارف ریا

 تا واسم نرو طی ا ےک تسر ددا تنی ۱

 ۔ےسو ےد اش دال لب رو ےس سمت ےل یر ےہ لوک

 و ےرارگ درک شر پل ںیگر ر تان ےک یس کلم لت

 ۔ ےہ ےیایرد کد ےد ےر هر پٹ م ےن بابة ےل بانٹ ل د

 ۔ےہ ایم ےک هد هر م دیس لدو رر

a۔ےہو ےس الاد ورو ہد ےہ ےرہھش ز  

می پچ ارم یو دا لن یاس نر سرخ زن
 و 7 زا نوح 2 ط رب زس ما

 ٦ ۱ ہہر ےگ يا ع ےس ےل کر 1

 مش ات هو را٣ | برا رد ۔ دات تیک جم تار

 رو انہ کے زی':لرےار بت ۳ هان یر سایہ ےہ ناچ

 ۱ ۔ ر ات حسی هداش برا 9 یل لںاہکے ساز 7 لایک سا

 ۱ ۔۶ات ید رض ند ککے سا هی تر قم پا +تلینراتر



 ۸۵ | . ناله 2

 ما اش برگه د اکی ات اد حس ے یت دید متاع

 مارا ےس سا کد َ ےس تیم ساپ ور تبحر د

 سبد ںی ۰ رپ را یی جام, ےس اپ تم

 ۔ لک رفح تو رب تیک سر لام

 م U ا پب بلدآ /

 ۔:ےس لز ا 7ھ را رک یکن" :

 ۔ےرزناساارص ہد ایٹ يه لف ررر ۲ تینا های رت ب رم را "یری بک 0

 .تسزاما یا نج یش وج رم با ۔ ای شرم دا ساسی
 .ےےہ زا ارس ری نہ سد کد رہا سم قشےس باز نا

 ا اگ ںوی چ بل یم مز اکن ار

 ےس ڈ افا اس شر ٹیپ دن ۔ یکق ش نرگس ت لرو پکے قط یک
 ور یری یدبا ۔ ںیہن ےن تی یراق واک ۱

 بک بم ںیہن

 ساب ا ہد ہہ موج ک ج ۱

 سا تکی ردا تقسیم ار نا یوم نم ےئ بحار یر رش ال یل ندا ۱

 قاب! لنگه اتم سا نا کن يا ت شیب نیا
ALLL ILل لو سد اشد دوسر - ؛ںہ - 

 دکل تربت کت کار - ےب یل داب یں لد ے رم ےس ند سج
 ۔ںرہایکل دبا ص رال کرک و ےک ی قربص تست ی ار سا

 ۔ںہہایگل و ازم اک تن برن ۔ بلوز با ںیہ ےھت ملا
 ر ۲ 200 7 تا 0

 ۔ںوہ اکل وج رگ اک تش م روو هکر هد تشر سی ےن ف تسر

 ۳۹ ۔ وپ یک دجئادسےرین بس ےن ہکاپ ۔ ںی ںیم کت دد د تلکس با

 ۔ںرہ ایگل رج ! انکے ا یب با ۔ ۱ ےہ تط یب لد « ربا رس

 ۔ںرہ اکل ب اسر نز ےا سر ۔ تقیقحن سلم ارب ےس بیع ۱
2 

 ۔ںرہ اگل رب ارس یک درب رد کپ 7 رگ پل دد ہد یم ہا آے

2 

 ۔ںرہ اکل رمی اس غ اڑ ۔ ےل دب ےس بی ار شیر تول

1 
N 

٦ 



 منا مم ےہ ناصر

 ... لر اگل وج رس اھ ۔ ۔ےہر اب ارے ! فرق یی سا

 .لو اگل وجب ارد ےس ادسر ٹین : چ اک سا یم!

 LE جا زد سالا

 نو کلی لد یس اپ اشا

 تشک سہ ہزادن) کم یکی وہ رخ کن اک آے یم یا یک تملک با دس

 ۱ دي زر ذی دم یم ۱

 ۔ ےس یز یو هد هک" ےہ ییا ہزار
 ۱ ےہ ۷ 1۶ رسد کاپ رگم ادا 2 سد وزد کتب اسد شوز اکہ رک

 ۔ ےس يفر لوس عمر دا اهدا _ وپ ارص تسب « هی مت تم

 ۔ےسہ لا شیٹ لا ہری مے ے تسر داپ ا ید تبسم از ےا

 ےس تب هد همت بری ۳ 2 بد سا ےہ ناش 4

 rr ےس ساب هک ۱

 جلد ےس تر نیم ےن تل اوت

 پت ادرس ياد هدر تیک گیر کنج هی 77 ماش ےس ند ںی سر شاور 7

 اما کروا راج 9 سہ افسر دا ل اےک ن اا ار يا کپ اش جہ

 ۱ . -یرگبش 2

EE وماتت اھک ور یں وش سے ب حام
 لرد 

 ۷دین س تاون وہا حرا بریک ام کس اےس ناز یب تعاش اور السا ےیل ڈے شنا

 ۔ےئ رک لباد ول ساتر ادراک دم تم | تعاشک
 ا

 لر را شو ا ید کلن سا تي سا دن

 1ء ر یش ہا وج اش یم ہتھ بش یی ل اں ا یک سس ارګ ایگام یکدم ںی دی 2

 ۱ ۱ ۳ ہے زس

 سٹسؤرخ مکے تسر ہے بم
۱ 

یس ارد کش نو “بلا تو پا ۱
 



 - ےسہ پس

 مور ایل ABF ناس رب يج

 ۔ ےس رارلد یہ [یلا ءهاتح لڑ گ ںی

 سم رپ سی ک شر 7

 تان اب ےس ۷ں اشا س, ےن

 رکاب واچ سه تسدد ۳7 سا
 + نایت کل ںی ق ایی ےن کاپ بج

 میامسآر ژ ین نی گا کت تو سا 'ںویا لک
 رس ےک لا لر بجے ےئآ 2

 ہی زی تیر رک کی فن ی تم
 . تو طبخ کب یر نر دم

 ۔ ےس سض ماب یت ا اص ن کل اڈ
 هکر کا وار کب جات | ےہ

 رپ نری جدا تد ا یکم رجب
 ؛ںٴۓساہرد 4 رپ کا ابات ایی بج

 "رو "کال تہ رکی قت رب لنا مد
 را ر لد رس ار

 SS اسی مکی نر طاب رک ر "یم ربا ےس شرع
 رند مت ںیز ےس "لب" یسک سی گہ

 "م“ھھ 0

 رہ تت سس ایک یت نا ںیم مت
 0س بح ںی ہری نا

 ںی باید لا ایک کاک « نر و ۱
 ؛ کاپ یب یر اڑا یرخآے سم بج

 ,کام قو ںی سارن ن ہک وَ



 زر Ao اے ڑی

 بهم یکے تسرب داس پچ
 bC ۽ ںی اڑ کم یاب نا اراب ںویکک

 LL اصر ےہ یک یب 7 سړ ر رمن ارغررخردا تا مسير سار روو 1 رم گر پآ

 ۱ 2 کو نس عمار لم وا ےھت گی شاد کرک ازت

 یل کاج نکل نجم شا ںی اش مام ر بصارت کتی ری کر

 " و از ال نب اسر لاتی اج نک اش

 ریس ژز باب لی سس کب ا
 دید ذر دہ یہ تست جورج تلخ ۱

 ۱ بس آش ب تصمیم ں اچ ا

 ٠ نیس بری یاشار بت
 ۱١ اتر گنت سرک ران ت اا

 رم نہ سک تل اور

 اوج اد ںی رو سرا"
س ما سگ یک رت لن

 4 ک

 یکم ہم سم کس سم ابن ین ب
 ۱ ادب امر ضار و ست شیپ نوار

 هک سرا گلو هد . ا

 17 قالغا کا سم کل کر وجہ ےس سا

 ٠ ۰۷ قا رش مس ر کما

 هاب لب ات اڑ ےس کان یک بک
 بس. کن وہ اشداب مش ۳

 هایم بب لب طار سم اب وج

 هان اس ےگ دیا مو ےس لع ۱ ا



 ميوه نام ۱ ۸۵۵ یاس ےس 1

 ؛ریگد تابا ہک لک

 گز سن تب لاتے ور

 ۱ ؛ کو برم

 هکر لای لود 2 کل دبی کن ین

 ۱ 2 ]بس ا اہ د باب سر

 یدو رپ قر نا اس ےس کام کب لب ےس سا

 ؛ ںخررس اکن ری ےس یھدناگدادیم شک
 "رب شرم ام لک واخ ترف ابن ےس

 ۱ ڈے رش مس ںو نما یا کا
 د هری ڑ سٹ تم شی یر ورم

 ۱ را اب هما زر اره
 رانی وب. "من ےس “رش رز ےس یر *

 سض
 تک اسم

: 

 و شکم بل یم تردص یکن ا ولد ہو رکے نک ہو ات نم گرو کب ح اھ یس لر هد حس ۱

 ے معاش کک

 1 ؛ےلض اءنرشدزف ! کے رکا ایر ضد ےس ی السا بکن ر ور کد یر رک تر سوار ۱

 تن ءالمصح کم سنز بمج بک ں یل رک ضا ےب نا نل 2 دارت کا ۱
 لام مع بش ین لاش ستار دنا اسمش است کا ناتا ے نا
 کیر ت ایک رت افد کن ادا یم آخ یم سا اب ترس لن آررا تیمش د ومر ب حاس رت ل

 تبع بع اصر ہک بک کت ات ظلم دات تایم تل ن ا ےل د دا سي نشے ما رپ ۱

 ۔ ےس یسک اش اٹ تہب چک |

 تتضن تشک 1 لات ایف انساں ہیں الاد ےرکف ار تعا تل ۶۶ ید د ن السر

 ۲ سرور تسر گر باکس سا هد کس نا یم ربط صاف رر لا

 سس ۔ ےک مر کنت ادعم ےس “سراغ ا خر شم کی تا پآ۔ امام ایک انکا شیر نا ۱

 له ام اس آہ وزن کاب ا لک تو 2027 نا رب را تین کف وصضومک حام اب ۱

 ےک کب عامری بار مال تیک ساق تو ےس و ناب لپ مور لا دا لیے بس |
 تام لص میر اکہ باش ملا طمع بند ترس کب اصر یس ر فورس یہا ددا ےھت لم ان ںیم



 . مرم کدرن ناپ Af نالے سلب

 الا موطنا ےک یک اا حام شرف رجب لا درر کلام مادر لانا بام

 ۵ زا ای ترقه ساوه در تقی نا نر
 ۔ےئایکہ دامن( سب یخ

7 

 ام

 : یی کرم ل i شرٹےسرا
۱ 

 ٠ ےس ندکر وا ےک د دم امت سم ناتسییرن جر اسم السا مر *

 : ےس ایک ےل ابتا تب یک پس رر نر سر رتا آ

۱ 
 وک مر ےس ا ور هم ۷ یب

1 ۳ 1 ۱ ۳ 7 ۱ 7 ۱ 
 1 میاد ساخ یا ےس ر رور تار عت او کت تک کا روا تو تیک بصحاصرت ضم ب اکر ےک ل امام الع

 ۱ :ہاطفا

 ۶ لگا زا ناپ سلم ”
 4 روال لاا بشار ۱ یس پا
 ا

 يوو و لدا دلاتا ب تار

 : ےئایکی یک م الا نا تار سو ماتم بصحاصت بکس اے لار الخ

 ہن س رکی ترس آه ارب کن ار نل

 ہر 1 خدشات چ |( ءاشز

 د شہ مور م سکه زا ترول

 ریشو خار د ناکم د ناژ نا شول

 ا وراد إمدلع وت لاج کن اجرو
 شرو لرو هو 2 2 ارد 1 ےک

 حس ںانہ السر بزم
 ہٹا ند ہار رخ لس دم

 ۳۳و تال لدا لابا بشار

۰ 

قو تک تر ف : تادامد الخ تو ۶ سلو بج
 اه تر دا حاصرپ ےس ابنا کت 

 ندد اتا تار وم نیم سل تیم تر رد سی
 ان قم ید و ۲ جر ِ ۹ اس اد 2

 1 کک دل بسا وار ےس ن دتر می یت ر يافت ار سم تشخمش اسے ں رگ
 روز نشر رخ ا روس ڈوچ ۲

 ۲سش س رش رت ےہ یس ےہ نیک تای ی
 ا عطا اک سا سارا پ ولا و دی اچ تست

 ےہ سو رم 7 معا
7 



 یک ۸9 ¢ نادم ںیہ

 ںی 2 ےس ا ںیہ لال اتے بحاصرت؛ اڑ ت لی طیب نر ستار دار اکر رجم اک ٭
 ۔ےہ گزار جا اب شرافت نی اک جاي قیم ترا »هی رک اک ےہ ضیا گا ہد رک

 روا شاخ ںیمرکں اب عر روا سے راوط اور انا نوع سٹ ]۲
 ےک او رس بعدها مرکز یم یک

 Malle) تار نامی “ترام ز

 ںیروطم قم نادر رز ےک “رتن یی ید اسم نر کچ

 السی کب

 تن بیداری.
 ۱ ۔: وت
 2 رد سہ رند ماتم لصا اک الو ےک سج ؛ ےس نیب دم با هر راد پانا زط ۱ ٍپحاصراا اپ نام فش روم قفس تب ہد زن تیس لا ید امس تس اتم * ۱
 سايت بي ماس ام وقت کا ج لب تا ت يا يک ریز ےن سا دداادج ادم عزم ں ج ب اناا دا ےس از ںیم سا ار از عد یک ن ار وإ تیک رم ارب بالقا نا جرات ا ےم ٹا لایا یت دا لا رکن تلاد یار زا را ےک ی دص تست + اک دو 2 افزود ايم تقصیر نر سما دگر ناشد دن مسیری که س تقی عمان نا ۱

 تام یل لاڈ ہک یا تالا | نت طلا میرسد هرس رک هفت مک تاک
 ۱94 نر یکن املس شراتہژ

 ںیمزاآے × تار عبا یر لا گرا الا روحن لو پا ےس ٩راد ررر یدرنرکا رانا ۱
 سو هم

 هتم اا ی ملک ہرا عیش روا یی مت یان طف کای خرازی | طه قوپ اپ نیست تک اہک ید ایسٹ ا ار
 لار تر رپ ريال تیمی |
 ان ردا ںوگا گرا جیسو انا ارت ابد ید یا دارند سا یک ی یکم مکا اھ ٰ
 ۷. ےس تزیین لی رک ا ٰ

 ا مس ںن ایسٹ راح
 مر ۔ تسلط سای ٹا ےن



 ۱ ۱ ۱ ^O . لسو
 ارور یدرن نابلس ® ناس

 7 یک اھکب دا ابد هدرا ئران ہیر ع رت اسے کیسا ناک فام ےک تایماساد تو راز ورم

 نان ےہ ےس ی تاضیود تایم ساری لاک وم ان ایم انک نا ےب یا ہت کر و

 ها روا سار پ ںی ار یکی ےس ںونم ایم ںیم س رت رکا ترم کک کن ا یکجا تست

 کل اتتا ہیر ےب اس ےک رادار ت رکے اس کا یک ےیل سا تل يا ات ریا

 ۱ ¢ عزم حر سس بس ن اردا السا 2 اهواز ےس بسرزا نوار مال فلا ترس 7 ۱

 | طبی اش ہرے ںوخناکاید ےس قم ای تارطس ںی سلع سار داس ا بحار
 | ےک لا 2 اج جی رو کک د مرا دات اکسل اخذ ےک تس کن ادا او

 ا ترد ۔ےس ہیک اضمو تالاف هو رک ار وا نمش اش کن اےرکن محل سا رکے نیز اکر انک اوس

 فدا ولم ےس ےک ںی ےک اع تا تاب اخ رب سا سم ےس ع دت کرک

 قمر بص اسد ندا زني خب س ہت کی سے ےس

 ۱ 0۳14۳14 تاک امل نرس

 ماتم تلف تیل روانا ید ادرار
از بید سرہ ل رب مئامردا لا لایک حاص دیس

 ۶ نا هد سا د ےس لا 

 زیرا و تو مار

 3 اپ ےس تین عادی بیا ما ےس ی ناک <

 طه مس اشک اشیا ساتسا یی کیا

 ( ٣۳۳۰ ومر نالت ر ایمر

 اب ےس لری لک کم ورم پاپ( رشد دلا مولا اتتسسا) یدرمز ارم

 ۱ 7 ۱ ۱ U“ ےئل ار اما عر

اگروا تداحر مرغ اس یاد مگ ٹین اد سا ب حاصر س
 نیک ےس نازی کتا 

 ا دو
 امام یا سا ےیہ ےک یاد یم ددا یلع بن لا ید یک ولش هه دا روم

 3 رو ر ( ۲۳۵ فنا نیر

 ا هک تیام نه مت کم اسب يک اا کت ایام

 ہں نهم ت یا گم تم ید ہن ن ایلیا انس لو اعم ا هل
۱ 

 شش سم و بیس 0000



 :مورمام رر كار ہل. ۱ ۲ 00۶ /

 الا ا E ںونما شک ازت ٤
 م ' ان اکا فن پا اکیس ید دا سابا دیبا اہک د

 ںی ےک الح ر ہے امی یک ںیہ 007 2
 ےس تاج

 ورد راشسا ودر علم ںیم نو مرا

 ھردای تسال راپ را
 رپ گر ساز مم اديس مما رش کراس تمام ترلان

 ار س ےس اےک باف اف اما ز زا کت ماطخ کس ت سو میم نقد یر ۰
 تو ےن امد یو یی تپ ہم رسد ی کتی

 کک یگ س نرمال رگ تارک( قادر ۲ حاطر هل لزال اما
 ۱ رن یگ نس ۔و آی کی هاو اساسا شام تقدس اش یت یھ ڑاس یس اروم رم
 ۱ کرت د نوک ملا ےس ےک درام رے اینو سا راد یا ےس بم مکس 4 ۱

 ںےد نبش فهیم توس هم ی سس

 شر وجار د وش رانا هی ۱
 شکار راس رک العا | ۱ ۱

 تا ۰ تل تورز شیر گی را کس واد بر لد لا اقشا بصارت یہ |
 . پليس یاد ن ےس

 ںی وس شب تب سکا مد اہم یس مک ۱ یک کو اند ےس ینہ اغار مدس اسد استر د ےس تی کمان حامی ی در ا ۱ ۸

 سی م ازت بالا

 نون عمل که ےس رد اک ا ہد یک سانگ ۳ ےرکونفںودیص٭/ ۱ ١
 سس نر قم اس ےک ا ہد تی یی یا 0

 sS مارا

 و روس کس م ن اتاپ ور انا اسی دد ایی
 نانسی ۱ ۱



 1 یاس سپ ںی

 ۱ هستش مت نا عینی السا ےس لر *
 E یو E ر ےس اہ ید

 قنبر

 6پ ملا یمن اض سکو در ھم ے اتل فا مت ار کن ایس”

 +( یک تی کر کن فر یے ےس ےن

 ڈے 2
 DD ےس ۱ ںی

 ۱ و تون و تی کو ا کم ضا مارو
 ۔ دنیا

 ما قوم نس 4-< تکو رد م امس

 ای اش شرميط ۰ 7 ي متش رپ قلا ید 1
 ڪڪ ھ٣ ےل ( یوا ر رص یاد `

 تیر مز تها ارز ۱ 7: 1۷ مل ص ان ی ہو ونک

 شون اں تک س ب ر ںڑبسسیا
 [ نور ےس ت جو

۱99۲ ۱ 

۱ 





 ۰ م
 ناواسےہ رب سد

7:
 

 زر

س
س
س 

ی

م

 

۱
ء
 

9

ر 
م
ب
 

ر

ف

 

د
ر
ل
 

5 

ب
 

م
د
 

ر
ا
 

 : رک اوم ۱

 انشا ر

3 
ِ 

C
e

 

ک
ا
 

 هرس

ر
۶
 

3 

۱

 

۳
 

۱ 

م

ک

ی

 

د

ی

 

ر

 

5
 

5

 

 ۔۵

0

 

 ھچک

۳
 

پ

ت

 

۳
 

1 

س
 

2 

۶
 

ج

0

 

3

 

 و

 تے

م
ت
 

ب
 

ک

ر

ت

 

6

ے

 

ا

ک

 

ل

ہ

 

ا
 

۶
 

ر
س
 

ر
ص
ر
ل
 

ر
 

7
 

۳
۹
 

۱ 

۱ 

ھ
7
 

ر

 

N 

,

2

پ

 



 یراق ماشا اطر بس ہ۹۳ نامے رپ ۳

 7 ATID تحت
 ور 8ا لا درس

 4 ےچ ۱

 رم هر موم گن درگ چک و کی یه اس ےراج سا
seg |کد نا ےک رام کیا الا اطعرس ےس ا انس یب ےہ نر امر ا ےس نے ےہ نس  

 رکنا ین کا شوت ےک تہ الشو تاز روا تربکو نا# تو سرب آم اٹ ام له
 هس هب انگور نور لو هوره مارا ےک نر ادا لس ازم اس ےک نو

 نا لس رتسار تر هو ےع نبض رم گول ی ۱

 ںیہ لب نار ےک ںویزنم ٠ کیری ےس رد کے نا
 تراب باطن گر 7 نس ماما تر اف رور شر تیل ےک ےس الدا یگ سالاد ازسو عیار پا :
 زا 7 مکی راش یکن ا اتت مما لیلا ایض یر کرا اکر لاو ےک بے قی ےس لا ےس پی ب "یراق نم ُ

 ۔ ےک ل اہم هم وہ ادیب مان هاش لا او م لو دا قو ےس ان هرس یر ازجاع یکی او
 ار ایر کو سا ےہ لیک کت ایران تو لگد را ار ابی لود کد رشد کس ام ا |
 ۱ ۔ےرہ 4 تار ان ےک ترے بودا 1 را ۱

 تر کت رب نارو ےن رات ند کا یے نرتطخاکرکتاوسردا ےب انی ی کب تک ا
 واتر تراع لا 2 ردا f لس الف یر ملا مال وم ترک کا یر لو بس ل شر وا برا برا لا ۱
 اوور کرب کلم وَ واقف بدا تنفس پت رش تسب ےک رر ما بک عرار
 6 رو رم تغیر حلم ا اروا رپ ٹر ساکن اب کرایا (لومترضترو یا رم تر فا بام نی 4
 فایل امير کف ےنس کرت قابسا ےس فرم

 رپ ہک ےل ےہ رک شیانو کک سند یترم کل سن حال کس مم ےک ےس 7 مکی تک
 زماں وم: تو کے عیسی یہ ک شرک یا مز تا کی زن کا
 ررر زز پک ں والسر کس یاد شوکت اک رک کک یب سارت و داب تلا کتک سود جا[
 تار ذی کہ اتم کک اب ےس سزا یگنرڈ سا بص اص ماش انت ایر رقت سکردو ٹاس افر کی رکی رد نل
 رم نیک یاد ےک ر اول ساک رد تاون ےک رکا نر فرش یم سما یگ کر روٹ کرو ای یہ جون وم 2ر کدر +
 . فر ص ےس سر فا یکم ور کوک



۱ 
۱ 
۱ 

 لس را لو واتر فر کالری تیتر املا ںی ادا سقف

 ےن پی یاد ہم ید مکن رپ آی ےن نکے نا اکی کیک تعا یک

 ارام AY نایب

 زر کا اشرف نلوم تشیع ری کت یر ات فم 1 2
 ۰ 72 ۳ 5 3 ےس سرم

 اب رپ رب روم ترک د بلزر ایر £ لب

 ن پر اسکیت اس نام تار دا لام ح ر رب لخت بد کہ کت یہا

 )سس اش کف ثم کیک وفسر ااو این کرایا تس یک ناچ ارت ا تا مدد سیٹ
 ال ۔ ےہ تم اا ف ںاہ کورین بان ےک نوا بسر یاسر

 اک کمتر ڑی رول قنا ردد انہ یش خا کیر مرز ٹک دارت سک

 تم فسفر لی رپ يک سنگ شابک اش ےیل ت یر
 ا اود سادوا ںیہ ثم ےس یی راکت ام الخ جدا سابق اگ: ین یک نسر رکی چڑ راو

 شاپ ایک رنز ےس ےس ےل ایا لایا ےس نوا ںی

 هک سرک ت رک اھا راع تا سارے یر کا ادرک تس ےک کپ ا
 "اک یا نگار ںی لمار کوکں سوسک ے ستا ےک ےہ ےن کیا ںوقرف ےس ید ہور کٹ
 ٣ تر اع یاد ےک ں الشوا ولے رت ا ںی یداد دام راخ کب لاسو لاسر تکو ورم تاروت

 دابا تبریک و رب واک رفا شی ضد
 ۷ر یے ار کپ کوہ تر باش یم اض لمر وار الم لے تو تریلر اکی اردا یر ہروشم اب

 ا اپ ںی ارد اردا قرن لوک سوت ےک افا سا ےہ یہ ورندا تک اتو اکسید کس ےس ےک

 ر ات ےک بصاماز دا تو کس ا پا لیکن وکر اتے مس ار ازم 17 ایر اے سپ آں

 لت ےل ید باوا یک ا ےن پان تم کی نکی لپ
 4 ۹ جیم رفع داف کما هاو 7 ار م الخ زرم ےہ لورم انس تم ارپ نر ہ۷

 تن السمےترد یک اتت وک ب حاصازرمہدردا نوه کاک نہ ولو ےس اک سی *
 ہر امہ پا یا یا بلک 7 بی اد )یر اسد س الفا ٹی تور یکن اب ےک بیس تست
 اد راھکرواوک اسکا کر ےک پا تارات اکے کرتی دوا ترضح تہ ای واع

۳ 

: uuu jefe AN 

 لک
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 | تعا ال ےک پادا راھ کای در یک قو طر اکا یا این ترقی کرم

 ی تاق اتش ییا داتا ےس از ر ہا ےک فن شا

 از با دلم نر ی یری دا ارت لر ارز کی او وف یک یب
 ام هستید و ملک لاا آل دگر را د اطر د یر



 توت رپ پا اید اب الاوت آي کن فرانکهدرنرکن چ ےس ںی نیت ہ روس کم ان اب
 ۔ ےہ تل وهقد ریو ین داشت

 ینامںیمنوھب ہناھت ۱
 کی ام ےس قاس آد ام متی طلاوتمو بار تہب ےک تامل دا یر ام نکس یو انک ئت شا و تحت مالک

 اتهام رب لیمو بص ا ہاش زر یو نیز ظر تچ ا کرم تارا ا
 را ارقام ترم ام اض ےن پے ورضا نو دام ےک تس ازاد اعد کن اد نا ١
 ےک: یر ںی اعلاف ترم رب اتو نہں د بک از دددرہ سا اہے نوک اين تابات شا ہوگا را 1
 غلط ا کن آے سه شر وا ےس وہ شه اپ نام کس تیزر اب درک ان بارم او رصد ٹک هم و هک 1

 ےس بحاص هاش رک فیر نت ادا ےس ا یس تن توجه تس قی نادر ینا تالار عت کد
 سرب حاس ءار یہ اد دور ی ارت یکام و لس هک نیر ب یک سرت ےل ےک بحاص ماس ےب ےس قے 7 :

 و فردا شب “پہ یه یهد

 نویس را ادر کد ےس رطس نیم يك یری یم پرگل ید ںی نو ھم
 ر کدړ 211 ساتو ترک ےک ںیم وو و کد ال لای درد یی بسی ےس پآ۔ ےہ بان 1

 ایکس مان یز ھر درس لباس پر دا ےہہک ں یکم امر دا کیل پا پ آں سا |

 2 گود ,ENI ںا طا یک ۱
 هل سا کت بخش تب حاص اش ےسر او سا ہو ںی مولع حریر بادہ رام یکن وہ د انک وز |
 ۔یتکتلزضردررن یکی نره لو کر زر 72 ارو تکل م کرتا گاتے یت ار سل یجب رد اش تک ۱

 ت ااو ١ اس یہ آر کر اک صارم ظتسرقضم هتک کر ر لو کب ص اهالي ترش
 پل فنی کار لب عارف د یدک ممه تا ی ٠
 تن نر ط رپ کس تساوی
 یک نیت عرط چبا کن ارام ا بوفوکں لو نہا ےن پ رکے شک تست ری گی.
 ی نورو کں وشو کم انسان دره لوروزگی د دار کت ارو ہر نما شرور کرم ۱

 نریم کس رقمی رکے بکس یم یر عند کام تاکسی مد یمالسوکب کند دا اد طاها
 نا تیپ بلک حاس هاش تک تسراتس نشر تیام ےک تب اط تب نزن شا طالب
 تب نوا رو تا دنا دوا نوا ا ے ابتک آد دا الا ےک بعام ہاشددا تي روس یک ۱
 ںیم ےتالعر سرد ےگ ےک بلک بسی دا عرط یروب کتی یم ںوقل رد ےک نا ہہ یواش |

 کل رشت رد ا ےہ مم اک م انکی کا وصد یکل د ےک نیں در بابت ار اپ لیا ہک پآک ابا
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 ماش لار اطر ۔ رپ ناس ےب لب

 1 ۱ ۔ےہ یت اب نب ںوہ و عترت

 | بحاس وا ض ےک تخت یما#کت ام کب حاس ہا شر حی دعا ناسا شور بکا

 ابعنں اییمخش ے ایہ یکں و آں رک ہت ےک تے پي ج صل
 امر اش باش رگ در دو رم رک و 7 رب انت نہ دا

 1 راں توام اص م انے ب حاصو ا ر ترا بی بصاص ضا یش وفا ۳ اس یک

 و تی کاری روس اختر رب رق کت ئاز یک تک
 ۱ ]یک اندر ضیا املا ءاطیسکوارپ مین توش 2 اات امت یدازآ یر

 )2 ۱ : رج شرک
 ۱ ا a و س

 ۱ ار تگ یاد نک شرارت ۱ ۱
 کد اتسا ار دات رم کن اتکا تو مت طفح سکر با ےک تاق دکب ح اص هاش بح ام ینع

 2 دامی پن
 و ےک لا الام یکے س فٹلرد یکر ان ا بیس اص اش ٠ 7 ےک 7

 َ تلو

 ج جا چاول رفت امر منوی ان ار ےس بص اسم ات ہے یم

 نم ترقی تک اورہ نوک کس ار کب حاس انو ید زن ریما
 رک یکے

 ۱ | بحامراش رب رد بهتر به وه نا دان صل تی

ر تت درب ملاک ہور سرکار ےس نگ
اشور تای رو ےب ہام هاش ل

 ه

 ال حس ےس رر ےہ و چ ےس 2 روس ر

دهد ےن ںی ےک نیک ادنی سد نب ۷ک دشا سا
 | اف سوپ یون ید لاد ںیم بس پار 

 + یار ےس بجے رب ےن پول انب تاب یر بجے یم کلم
| 

پین ی یک اہ یاس ےک تع ام لاس سسر ن ایہ”
 7 الپ لو نکن ایا 

 ردا ےنرکخ کلام - ںیم ےل ےس ےنٹپ مور یب ےک تمر ت یکن اشنا تلور

 نکرد یز هدنعو الام حح ے ناشن مج ا ترک سو تزل ںی نگ ۱

 ۱ ۳ 2سی ںیم قے

 + ںیم ککے ٹدرکک کپی کن ام وم ان واش ںیم شیو یو رت وک
 ترکی ان اتم راس کدانل ں اخروٹ پس توک مد اق ہیلپ لخت ےہ ےس یار سز انہ



 یا اسد الی ۰ ۱ ناف ےن
 ۱ ۳ اوایل مک

 یضطاس ےک پک تمام ایہ ےک زور ام جفت تی یکن ا دا تایر تاون ےک بحاص یا
 تالو دوا غم اوس نا یکن مہ لئ اش یھکدا 1یک ان یم نا ۔ ےہ اد بیت سرت
 ۔ نا آی ر کیا یک یل دم سوپ یس اک سیا ہدرگ وڈ کا کت ریا يک
 نیا رد ر کید ص ٹن روا ام اہے ں وو شرب ییا یر الام ے اکی دازآل اور کر کر وا 1

 هم ایگودر گو دز

 رن راول زرا یی بس ۱
 لا لاس نین ماگ رار ٠م( توانا یک ) تلا٠ فری ٠ یراق
 روال لر تا ام ترم لکی وور ب( نکی ما نقر یر بم فاض ۱۸۰ =A یا
 ( لارستان بارمس اساس ۲ كا
 ۱ لی ٢ رم یر رول اب ریز تر اشتر ۰ ثلا شرت یا

 ' ۲ یرازآ یر یر ایت ووفق تفسیر ت سر ۱
 رس اساسي لکیر لاس یا ل مل ناف ) تملا مندی یراق
 بیام ساغر ام ٹنم هدر روس تروا ہا ادب ہا رک تر کر لک رقد یے اگل
 (ںایر ر ور ارا رت انہ ب تاز رس لاس | سیر تک لب ) ۱
 نا لم لاشن یر اورو بگم تر ل ایوان مادرم ہر تاع مم شد کز رو تالت یر کد از

 ( لایراف نرس در یز امن ادا لسی 1
 یزنیوار یکے نان میرال نارد د کس ورک ۰۶۰۱۵۷۰۱۲۴۰۷ 6 قرن
 رو چر اوا وایم لاو نم تر لر شدت
 شا رب یرازآل وع کت دلع ) رد تیر ترعا ںیم ںو ود را
 دار دی یارک تماس لام کیا کدر لس ترم ففلکی رورفر بد = کر ا
 نان ل یل نس اب رپ ٹی فی ےہ تم رسا نیک |
 سرم زر رپ شاتر لاکر اپ مات یو ۰ یاب ۱

 یر کد ۱ را
 یک رقم تناشضراطفا بیرت یگ وم یارک رزم اکی یر" ناطر اک راپا ناطر ۲ الا ۱

 ها ا رت ن اور راک
 ۱ تر ندیم ام یاری تر یک اگ لا 2 می ۳ و ایر مع لام و

 یے جر ےک ت ف سس

۱ 



 کس ی عت جت یہ چرس انی سیم سس سے

2 E 

 عن سس تپ

 جایا
 ¢ +¢ مع

 دیس

 0 ا

crیاب محاصءاشرارکر الع “ 

 "رایت ت رح م

 همی شوم غ م

 هرجا ا نر ۵

 ازآن
 “لابا قرش ۽

 ٠ لالو ۸
 ہں این لم فلا اوم :4

Eسما باز  

 . ہر یلمت کش الو

 2 یل اد اوم ۲

 27 0 یا اہگارص 1

 ےہ تہہ

 ہر ید راو سلا زض ارم :

 ئی ارم ترصت لوف ۽

 كر بد یا سوا
E 71 1 “ںؤئآد اب  

 مه

  A1۸ساغی دب |

 " 2 را *
 ۸ هست اترا ںیہ ای داحت "

 ۰ ےک حمد ےل ہے م لسا ترص لاک دب

 ۲ وس "او جے 7

 : ۔ “ںیم طل
 میم شی خر بگم

 هرات رپ ی کمد ی ا
 ١ وس رس یہ

 َ “لر ابد ےس ار هل 7

 1 2 کس یس ںیم اےس ا ہ
 - "نور و برا اں گرف کس

 ی تگ ور نرم لنا ہو 2
 ۱ و

 اسم لب اند لام اوم وس یی یاب ٥

 -۔۸ ا ےن ہور دا یاس یی غا ہو

 وو



 نی 1

 مم!

 ویزا: انبحاصگ | ناسا ام 4

 ۔ بصاص باد نیر اق الوم ترحت 2

 ( “بیر مسا
 ۔ ینامت بصاص نکا مات او ۰
 ۔ الب حاص نم رمی تمام ووم ا
 ۔یروہ پحاص ٹعسول هال 1

 .یرووم کالا دی |
 امم زنا ن اح ارور اوم ا
 ۰ ای ہو ام 1

 ۔ گند نیر یا فرم * ۱

 سج ۱

 مش لزا
 یک ازآن ۲
 ارام بعد اھم ۱

 ۔ ٹکڑا تایر پاک '
 رب لس رم

 را “ےس 1

 یر« اا

 ۔ “اگ مکا 1

 فی اب لگام
 بعد اذلع

e '|یر وب ال پس اصر  - 

 ناتلیزرصَّن لاس 4 ںاھت برا

  یررصت یدک

1 

AM 47 راز اشر اط  

 "سن یا ںیم تاذ یا ہد »

 2 تم ین ابن یک رسو یا یکن ا تیر ا اف وی کیا "

 7 کی مو فن قے گر الس لام تسراس ترم گن ا "

 رد ند امن اد کوہ ایی ص امہ ت گن ا ر

 020,7 کار اما سرچ ت یی ےلا کیل *

 کس رک ۔ لگ ےس تسراوا

 9 ب ےس سط یم ےس مس کس روڈ با هو 72

 ۔ * ترار( ےس نوا سالسا ہو «

 ۷ ےک اہ اکر انت سا دق هد ر

nا سم لنز ا مرہ ن آۓ او لدرپ اهدا مالا  

 َ « ےک غ ارج اک رکنیت ٹتسایم ناول براد مم و

 ۷ ےس لر سرا با ابو ٭

 3 rd ےک کلر ط تالف چو جاراس یر اٹ هو ×

 اه اہ تہہ ںی ید از ۲کی ت الغر وتا یز الر کیا 7

 ۔ « گی نشه تایم کے لا کک کوم کس ولا *
 : فر هندی رز هذال رد وا سر 4 وجد ےک نا «

 نیم یف بیزاری کتک هتتم ےس ںی اخ تاو ہد ٠
 ا اکے ںی رت یوم تست

 ر درب مامی دلا ل یلجبک الو سوم ایہ ںی دایر 1

 f م٤ ریو 70 سیل "ترول بردار ارے ےک لا 1

 یک شو ات تک هری
 7 منه گد نفس درک حس سس ہر

 گیل باطن اردا لس ےک تا ساک کک نا 7

 : ےک 2 تسوربز سم السرو یر ازآ هو ٠ و

 اتلاف ےک ین: ا اکی ا



 ناتمام اف WS o نایسےّ سب

ک ید یک اموال ےک ترک ایس یکن ا + ۔ طا یک لم انالڈ یس
 هلی دار وا ی

 ' بکس ںی نانا سکس لان ۱

 شر کک کما ناں یم کد اذآ یر ام یک نم و کا م ۔یڑان رشک روم:

 ا ۳۰۳
 بيني رس باتوا 2

1 

 لا یا شپ کرام گے رک 1 ۔ ( تراجب۔ دہالد)ئر باصرولا عج

 ۱ “کدر اد یک مر “سش ۔رلا ٹٹٹروام ءم

 ۳ «یلبب اکس شاد نون کس ا « ۔یرفمجل ضم یم , مس

 ۳ - * تا یکن سرد راد یت اا ہل ےس ھچک ۔ بلا ب سج : ع

 مسایل )24
پ کت سا یس شنل کت وک الو 7

 داد ر ار

 ۱ - "در تورص راولو

 ی
 0 « ےب ںی نایک س ١لر یفسررنے یب 1 ۔ ین ء۵.

 “رات8 چار شنود سرت ۳ ۰ ۔ ارام ۽ هر

 اش گرو ےس ںیم نقی و رن نا یم ٠ رج
 "کارکن تاذ کس مزار ۱ :

 (تیرابب  نرتْخِرِيَِيِ اِ :۵۳
 ۱ سوا کک ےل رد کما 1۷

N 
 ۔ے سس

tê w 

  ۳ترجص7ح اوس ۱
 ¢ هه

1.۴. 
 یم تخ اوز سلق ں لزا 2لر کوا ہہآفک زیر

ںی ےس ت ساو ایم تب آپ ۔ل لورم جهان ۱
 ی مت کا س یک تا انا 

BSتگ کاشان سر  SSE۱  

 یکض خم اھت کیتی اکیا 2 انور اواک ام
 ۱ راو اع یر دو ادریس سیر ايلا

 6 اگل اد تما پس ا او ں ارات خا

 E LSC کے ردا ےس سے امو اک

SESE 



۰ ۳ 

 ید ام اشا اکیس ۸٤ ناس

 کاپ یں ودلا مک نارا ںیہ وہ یھب ےب تل7 یک یش زکر لاق اےک ےک اروا ےس اک زیر

 تیرا“ اک رک ید ایک مراد یر گڈ سس امد ارم ںی یش اےس کو یاد ا
 رپ لاک مرمر نشہ کیا گز ام ںی ود ں وک ا سد رد
 کا ںیہ و ںی یا 2 وَ مسن تسر رکا وا اپ وام سرک سر رکن اگ الا یگ هز

 ادم نشٹیاوس اھت کد و مد یلم )لوس لاک یک نام کر راد ےل کم غم ت

 نیش اھت شیپ ایک ڑوااکن اء اقع یی کر ںیم کنار سادا آپا -- ترروش کراس

 ی تمد یر واں ا لس اک نام سا فل ہند اس کمایا شی او ار اھم اکے رتی تو ما

 ۔زاتسوو کر تشک سردار لوا 1

 یاران باکو و ا
 و لسی ھجاس یب دو کے یت داد ان اپا ساس پی روم ےس تر سوں ہے رای کود و ۱

 تر عادات عابر تن ذس ںوسشا۔اھراش نا فراز کما و :
 هک تام ںوشورف روتر ا اکی درا اس ترے ےس ڈر پ نا ۔ ےن انش lg ےس ازم یی اس لری تیا
 و کن ادوار داود کی نک ےک ای الکسا ےک تم وکی کیپ تایی تم کن ابر ارل ںای اپن
 گیس یو ترم اقا نی کر ورکا

 زير و ام یار آکا رپ تماشا هم بیک ںیم ںو رک ۱
 رب عمره زود نشا یس کت قد مکس ارگ هک ول

 'ٴپ ںی اتمر کرا رض ترا بردار جارج وں ا بیام ماد مر یا ا
f 7۱ ےس اد ۔ یاو ر ےس ین رش عود یک ۱ ںإورتء ار ںیم سا سب ہر ارس دپ کا اس  

 گیر روا ٹو شاید یاد ےک سم بق بہر شا ۔ ایگ تاک ہک وہاش داکار اید
 سابا ی ک2 ےک نمی سجاد تو اکی نت ای لم کس ورشی ترس
 سکس ماست اش پچ ارب ل ںی کرد ا
 كا رب یدک تک 7 اس ں ورا ر گرا ن ارد هکر رانا کیل لب یاد سس ببرد #۷ 1

 تقرر اشو و کج تیپ تیشرت رپ نر جسد را ر اسد کا ار
 بر هان ر داف یب هر

 مر تدر ںیہ ٹوک سہ ا گروپ مال وہ الرگدو انت ص اکی مت کس اھچب سم اب 1 2 ۳
 : سلات سا سس سالن اشک لس تر مک ی ن ا ها هدر نل ام ے 7/1

 ۱ ےک رر ایا لار کوو وگو بسا ا دہرا ے هوا می ا ھو ےس ںو زرو رکے بسد سرکار یی
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 اا مالالر AY 7 نوه

 بم هی رک یر اہ یھی ےس تر یز واو ےل

 ٦ ا سات ىد لکم لورم تسکین هتک

 اتص مر تر رس يب صرب کز سر ورک ر ہا تک رک ولدروواں ئارد بصاص داش ریہ ترق

 ۳ یا تایر تون اتم ظفر کیا ھو ںیم ات ےہ رت رم فا اورارڈ1اکس ا

 ۳ و ایکس نسخ سو نم ےک گی ت تاڈھکں تاپ ر ال کب سرکه کر

 سر مرگ رکا[ هوايي دا یه الا سر تاس ای گم ورب تالش اک

 1 22-7 طا بالا ندا وب نو لاک طبس رمو ا ا رش

 عت ات هک یا یک ولو ےس تحامے ا اوز هفتاد دَر ۔ںیہ ےرعاورکہر اہک اور اف گوری

 ( "نا هژود تب ۱ ؟ ابلیس باور سار

 قی E رفا اتاری سراس اِ اوب لافتا رگیلل اسد۲ کراس

 | اس ےھت a تب ادرک ا کم اکت بینا ترک کک

 اب تا ںیم دقت اس ےک تام مسابقه ی ددر ب تستر را

 و تسد مرا تیپ اد تر تو یہ اسکن اسهال (  ےسر ےک ام

 | مک می رور ےس انہی صاب یس مر نکس نیم مس 21 اکے ہن کے پایلو او ےس ترشح

 ۱ ایا ل کن سد اکجے سے سقم ھر زره ںرضاروا۔یگے ہر

 ژ کسا ےےساردا اگے برراگو ست رت کہ زیررا سکس ی تس

 و ہد ددا چھو سراغ دو ںیم سی ےک قر اروا سدہ یم ںی 2 و ماکو یر اس تک EA یکے رم

 ١ )ا سر تگ رم امس باتری

 7 ٴ قاب ساکت باعت ےک اینو ہ ےک امور کرہ اار ےگ د اکی ازاد ایس کید ص لرے ےس ایگ ارآ شوو

 ناسا ٩ کا بشر تک تو سا٢ ت جالھوک

 تسکین ر نر ا رک د2روا
 ۱ ال اور انت رخ رک زر اسى الر ںی الغر د کے نوت رب

 پس ب اظ وا سو اع سس

 اک کم السر هه کت مس ایم عدد رکے ہک از لیے سرو لص ا اک یکے بااصہ ا

 7 تر گل ما توس بس کی اہ یکے تردید اھت ار طی یی بکس

 ٦ ۵ اےک ےک مزار بنک تیدل سیا هدریر و عمس ےہ ات ایر صا



 شہ : ئ0

 یا هات اط کیس AC ناب

 ( دوم ال - "زرا مور اف درک نایب ا 1

 نقی نجیب نا گے ضس جر یکا تو کت وم کی یاب کیک
 هشدار ها ها دد ن سز غایت قا ےس تار اد روایی کاک اےک بس رار کیدا ١

 صو اکر سیلاب سلف ار اٹل ےس لاح دا ےہ اتے ٹن نیم کر کک د ھور سا شر می ےب رن ا

 تسو بار ارج ٹپ یک راے او ےک ےک ن رونے ں رکا ڈو و کے ڈرو ھچک اورا اتہےس لواواو روا ۱

 "اسکیت گر شديد کس رز تاو زم سر ورا نکس یا 1

 سس نیم کن ا از روا مک د تییسیقر تبیان کن اردا تا دل 1

 ۔ برگ ا اک ےرریما ا

 ےس تیشیت کے ریپ اکر یزد رکا پ دادا نوش یراق اتم کا
 1 7ا سن رو کناں یک تن اسم یش ساکن ارگ تکریم ی تالاس علا
 رکن اردا کرہ ےس ھچک را داز آو تک تر جس

 )رہا ناسک الزود ر گر راس طه نو س او

 ن چی

 انت قيا یہ تا ,e a اگه اس ر ۱
 بار ابب وزرا دخت را اردا ب ےگ الر ہے سن تک ت ترو شف اک یک ولاا ٹن |
 هوروآ اف ابا ارتشی ایرو ےک آر اردا ی )اک ناسا اگر اود هد اسما لوس اہ ورد اگ نل ۱

 دوال رانو لب زرد ٹپ 9 گرگ رر هدا ایم سٹیٹ اور تر `

 دوم اک روا تباطحن تا وا تا فنون بی ےل لانا اورا شراب اش لاال مم

 رسد یس دہ[ / ا7ھ و یم وزلک رقت لا یہا ئی ریعلفئراضزررگےناد ےک ا
 روا ما ( ال ےسرردگت طاس یہ زر ےک سیا جک مجرب اھ شاخ ا موکت تل را اےس ۱

 ود تبصاںارایتسیہرْلا اےس سا ںی گاف ٹنفوآے لا بس ایم شذ رپ ترد یاب

 والس ا "ہل ٹٰنہ) بہ ای ناضفا او رم دال دای باس, اے یا ۱

 لگ کهاز 22 اهم “سش بی کس اپ مي ریو اپ های <

 ۳ E تل | ہو جگ ززرمایگبچررخںزلٹ زم دام +ا
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 ابا تل رز اوہ ں رک طز اناا نی ا لحن تفسیر یک ل رو +
 نارلس سہ

Af 
 | دانیم اشنا اط كیس

 | 4 جل ام یم دا تیا یم پک تل شنا مو ب حا داخ سرت
 | - قء یر مرتا یا کرے ان شق کر که بک قد ا رر بیش

 | ر مارا به هاش ی ےس ت لا ھت شو ابرار یاس رک

 | دیشی زود تشر الت گپ کن اباٰنہس جات قو رز مهم ترک

 و7 ۱ . ےز ۳ ۰۰ دحححسپیسو

 زا اد مد دم گیم رپ لا مک رانا کت قو واش ترس

س کہ کر سم ےک کت ازل 2 تعا
ور تسود رہ دورود سا کی دراو ج ہد تر

 2-2 1 

 از کاش ژب دیک اہ کا هود ےس تراویح ایکس ےب زارو کوو تیر

 | ادا رب اف کنان راشا کیک نی بہت شرر ل لیک

دد تورغا« براورش لر لی لازم تیز نال نودا
 | تیرو تیم + تف اطلو تفت: یاز

 ا 8 ال ینا ماض زود تغمر ۱ تاک کم
 ا"

TO 

 rd تنانلں ادل یک ی م اش راں ین یہا

 ھ2 اوم رم کن رش رض سر ےک
فاه آل راں یذنن۔ے همسر کت یک

 ید اش ںیم ا1 ی ایی ےس ترا ر
راش رک یکن اروا تک یگ

 - ی

 کن اردا ےن شی وں ل یہا ت اونا نا ال کود

 میس )زوم لا تیافک غیر ارت نر یل ںی ںول وے بنا
۱ اڑ کام غل وت رسا لو

 

 عرس یس لام ءلابقلگر کس ۱
دَر لار ت ات ولار تر ا

 

 دال ےک رد تیس کاو رو اں یملا انی ۔ یم
دگر کب طاخیکں ار دار یکے نس ات ملت رجب هک

 

اش لورد جان ی کوا کی ت رلود وات ایوب سال | سار سس ۲ ارس اھ
 

 ۳۷ وب س گپ یش چپ ےس اش ناهار
 یک مس رتو ارو پے اہک

 ات فیڈ ناں ود

 ہر ہہ تھ روہ یم
 فا یاس گیری و وتسود ای کک تگ وي خسرو ترص ب حاسد تقر
ک یی ود یی اش وتل وا۔ںی۰قکت او وو و کت ےئوہ ےک ورکا

 4 ا فا رر لن تک ضش دا ہت سے ے

 ی تیشہ یشن ےس ردت بخار کت یر و
 ا “کم یی سا اف تودہ کسا



 "یاب تام ۱ نا ۱ ناله سن

 تو صا نار ساگر اح و گی ی يا مینی اعا یہ اب ددا ایمن دتس اس, اننا 7

 “ران تر یر ہیر تلسی تہی ۔ مرید چرس ار تپ ل اے جت هاو
 ےک ں ایکو اڑ و ھ تا انا ےن تالاب وایت ےس لرتسو ےس او زهر ہڈی لای رسو زرو ا ی وا الو
 ۱ اس گچ جوش فید یاری اے تکی رم اش ںی
 لال بے لومھلےکں مه کت ہل ج ا ای ےک اسیر اد پ فکس کی تل دل
 رب تو زد بحاص ان ںیہ ل ابتر یس | ید اب کک رب سڑلاپپل سلسڑ جاہ رر سل ب نال ہد اک ینہ

 و رابرت ر اک روا ہک وس ںیم مس ایہ از تہبں یںیڑپنمج۔ززوو/ تہبںیں ریلی 1
 0 س ا الوت ایکرکردد ایک یر فین انگیز نوا ھم تک ںی > 2 1 ما و 9 سا e,7 2م هاو ام رم مچ 1 رم فن جم ۳ ۱

 نم آب سےس بس ےس رو ایر لب ۔لب۔ ںیم رور راک ومر f ا ٹو ارد ےس لری سل اش

 ي02 ایک کس لک ور وکم اع ےس بص اع ها شرک وہ ارتا کتک اھ ںیم لک 1
 کس د ترس رک رکن تسددرپ روم اهل ید لا لر کد ر 71 اوہ یک آیہ ۳ کرا فرم

 r وکو کش ال ےس ےرہ ٹر سکا نشو ویر ےس اکہ ویک س ا الھکے بس کا صیاد

 سس اقا تمام کم ںی اہک ا مدان ےک یی ناروا ص اا شاک
 را و اچ دنوسو یہہا با ۳۸ ےدارز دقو لس ناشتا

 یر ےس بر ےس زار دير کر ر تسر اوب ال لو بانج آر دال Cl 3 7 2 اُم
 ےہوارئلط وس خا اسیروا ے شیر د ل اوس تطاص کم یر سوم 7 لود تما ےا 2 ِ

 رکن واسه سس اس ک ورد ایمر اپ تنطل بیات لا دز سادات
 ۱ ۔ ےہ یر وہ لرز لز

 77 ٢۴3۱٣۳۲۲ کشک اروا ۔ اوہ فہ ےک ملیت اعنا اک نلفناکس ا +
 راز سیل نصر رانی با لس کک س ناس ا ا یکایک طع کک سر 7 لاب ا
 لیکس ازت باہ ایبک نیر یش ادا سے وج زر کیا ایکو علم ان لا یضالس اتش ما
 تقریب کر یی سر رام ےک اد ترا ترا ےل کک ارا ہد را اغ ہت سا زاروا
 ارعا س اکے اباد رکھ ےک کت ات اش کر اوس اوا سر ما اکر اش رو شر کک سام
 ادراک شارپ نهار ی گر وا کلات سر امیر درسا کام
 ار پیر ید تا ۔یڈرپ طالع ادا کک س ارا

 لاغر رخ کش نفاس شتر تم سارا سر اما کز رخ یا لور یل نددد کن ڈاک
 یک نفس ده رقم ناشی رد ۲۲/۷۱ دا ا اس “اغ انو ہاکی ادا



2 ۱ 7 ۰ 
 ناله الو اش ناظم ۸۹

 ۱ سفاک اکے یا کاپ ام لم س تر کپ یاد ںیہ یہ ابا تایی عز ےن
 | اعم جور شوق یی ضرر وات کت قاسم

 مکس شا سايت کز هر ےس رہ ںی اس کک

 ۔ ےرزلے رش ں یوا سوار و ا ےہ الو ہت زاما یک
© 

 | لب یں دورنا کا اوات یشن ضرور شو ل اپنا کب اع کرن کر نوک آب
 دوبار افبو دو ےک واہ س اگ دری راپا کک اروا و حت الو و شن ےہ ںی لزج ےن اے تک ین تیغ ۱

 | تگ ض زن کن اردا وارا ےس یدو زہر کش تاتا وک کل وک واتس ع رس
 ناک لو سک شو کت سرک کر یت کہ و نوک ویر ود ےک
 ۱ کر 2 هچ يا ی ےک سا کد هک شيخ یوو
 فر ۱ لک ض سات
 بلاگ کام باک ں دلو وسر پ هک ممکن و نمیاد اوز

 در داروهای عرش نره لو یه السا. مرکبات سو فو رم

 3 هه دنا ی سا اس اید گر عنو وا
 یاس فسا ںیم ب او ساک انا 1 | یخ ر - وج کا

 ار ها اکر اس شرم ا ےک رواد اں تیرا

 | اح سونیا بج ت ارادہ ےک کرایہ اا اکو ست روزا کس لک ا واوا ںی یاشار ات راج |
 باک مورخ اسم دس ناک سوکھ اره <
 طه اطلس ناب
 ریس یکے اي کن ایر مان ں ورکر جک کج وا دکتر شم

 ا سک و
 رور ست ارد یک یں وک یا تالاا اکر زس اب ےن ےہ کردو عم الا اں وٹود ناروا شک ج ۱

 3 7 بر ما اےک ت یی بیضی دی
 1 لس »

 سبوس لات اد بار تا تير ۱

 جسم لک روت و طي تراس هاش بز رکن فری دا
 ا ادا سا ٹوٹ لسنوا تک ورا اٹ یک ایکس زارا توالت اں وراپ تب ۳ ۳

 1 امر دمت طب هست توالت اوہ نوما یک ےہ ورک مز نو تا
 او
 ۱ ۳ زا

 زا و کد کوا تیرا ےس



ALی السر سیٹ ےک و رش ت  
 هزار يذ حا اش ںوہ و یی کتک حسادت
 مما ںی ں سو لوو یس اک اردا ٹریک ب ارش لرد ےک لو وسلاروا ں ور لو 7 منم 71 7 انشا 2 0 ا م ۰ 7 : 2ٰ رب lg ۱7۳ نا رد لابی اش اردا تاپ قیام شی اص اشک را سد ه ید رک کارد یہا

 ۔.اھت اہک رور اپا
 رپ ا ا ےک اندی ہد رواں آں ڈا ےک ںیم آي فک رہ لع و ےل تش کسر ا اقر اب ےس سرد عد ےس اہ یز اا تراس ںی ن نر ید اف ایچ رووا ےس ر گروا ےس او ورا رو اٹیک ی نو روگ ارم ) مو ۸
 یک ام فسا یی ےس کیل او کا وم قل اطم ےک کیم اروا ں شوتا باک حزم ہو وا
 تیں برس ورک مک ت نم
 قشم ات ےن ںوگک نزاکت یبا بجد زان کر شعور افکت ایی

 ینا اٹ ہ اا سر جبر اس نی اس ی کما یر رج تلکس
 هی زر بیت رو جات ادم مک طولی ا ادد سا رایت طی نکس ال تیر ید سد اذان ایکو و انی وفا یا گہ
 ال تی ہمارا 22027 ارضی تار تا نر ےن

 سرکراطش )رگ یرکا"مس- نکس که نہ ایک دک
 1 و ےہہک ےن فارم تبرک روم افرا

 “رر یک ک هک هم ج یس لرد دری راز راہ را تو واھ ٹا ں ودا بج اتر پرو ال 3 نیا رکب شست )تم کل دلی سس تنگی ے وقوات اکیا مم ۳ ۳ ںی امت ما زول باخ ںیہ مات تسال
 یر دا راد / سرت یف سو 7 اس سا قفس ےہ رر فٹ 7 رو اب رسد لا یتلاس
 لر اسان او تل سا یاماها ارام فک ررر بیپ سا زلاو نوا
 یک عش سارا بر نر دز کک تن اغ کل سرکردہ اکسل زا“ - ےک ےس ٹر کی بت مریخ وے سم سوله کز اورو مو. جے ہرا شرک
 تر مپ کہی سهل ات ما آي ضس امام تل ت شو انکا او رک عن اشک رفت ہد نیلکس نگر اردا اٹارنی ارب نا رسد
 فکر رد ال علم کلر که رک وسدد ورک کر اپ ریلی تي ساک آر 'ںانوکم حم سارا ساردا ترک ل یی

1 

Marfat com 



۶ ۰ ۸ ۰ 5 

ACA.نالے رٹ ںیم گدام اتر لا کس  

 ۱ ۱ ےڑاررو یر م علو روید الورود ا۶ت یورو راو انالک عصا ٤ و'پ کی ا تک

 | خب حس اخ تک ات اوہ عد بہا اف شم بھار
 | ٹھیک ا عا تر اما مدیا اراک لے ر کین اس ے کا

 | هوای اس بحرین کلک یر وے ازم ان
 | دانست اکا یت بتا دعب حاسما عزل
 | کا ترش ہک رقبا ےس اشا کی اف اش شا تیس رسد
 | ج لے د تر کز اف ر زر ٠ل کے ع کک یوا یال کہا یاد کو د

 ۱ | نشو کس تسدرک و هک ضفاف کل وس سرما قو روا تیز امن وم ےنما کس هر

 1 کیف کر که لول کسر و ید ویکی اساس حاد ایا یھ
 | ٠ سش غر

 ES و بوم کاش تا ےن ں وار ےک ال لا
 تاب پت افلاس تنا ایل تا نوا ۱ ےک

 1 ۳ ۲ ےھ رر ۳ 7 هر مم ثم جج

 رول کت ساقد ےب الم اد رکےت نورصن LE عند

 ٤ یمن لب یکسال. اسم تینا اره ںی ناش ت زاید لپ امررو اں ےس ! یر قے

 زب ےسڑاررو ےک سا اواو ۔ ےک لک / هلو اولد کل ایت واریز 7 ام و تک

 : اس کس بیست مارا رند نیم تا ات اار ید یت

 _ الف یی پکا دا وھی گامی کتک اک کر کسے ا

 ےک سا فو دیو شید درنگ اد ےل ںی ۳7
 ما جد تر یدک ما تي اف توذطح یاو سو رگ ی

 لم و سوکت اورہ قبول سولسو وا بوی کز سقم تر صرو ا مر

 افزود ار امد بتا اپ ترش یاس لا
 ۱ تیم اد اگر ےک ولوپپ و کر الا لا قتسا رت ام سسپ تم

س ل ادرار مو ےس وت ہر صحن سار آے رانا ےن ےن اراروا
 0 3 هرس 2 سی اکس

 ۱ ۱ و بست رکو ار اجلاس اڑ
 اج ایک اشا اب سا ںیم کریک ات کیم نور شا ناک یتا ےن یل اف جاش

 ...٠ ہا ےک تن کس نادرا اد شیوا نال یشن دافئا |
 لم ںیہ ےک او ادش تر قره شتر تم جا سی لب« |

 جج

 بچی

 لال 'ٰ

 ا
IPRSرک مک  



1 

1 

1 

0 
1 

1 
7 
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 “اء اتنا بم ۸۹ نالا مم

۶ 
 1 اک 27

 اہ او تم« اھ ینا کہہ یا ںی کوک چک 7
 دلم يا دير کرم تیبا ار کن
 رييس را کاپ یک رکو ا ںی یک سی یر لک
 ۱ (نیاباور تاپ ید را تسرب بیس تیم بھ گر ںی

 اک رش تل ےک تن ا و رو 4 ناک ا رشک ۱
 قا لی اک یس نزار ییا

 وتو نکن ارلی' اءت اور راي جلے یک ص م تامدا لس ۱ ےہ ز ےن وک دراز ےہ لت ساس دا عون نیک ےہ ر یک تک انور
 هم

 ص

 کنم نر اوور قوم: کرب کلا تسر اکا ےک د واروح اس ےک ور ںی ا اجا ںی لیپ ےک ی اشک اص دال

 . ( یی داسهاخ) 7 مر پا هریک اقا سامو سان ےہ تقوا 1 ین e 2 مچ رح e رم 2 ۳

 رہ یاد یو یاس کر قزل
 سا اهانت چه ساک ساز کد کس ای اشکال و : رو ۱ تسلیم ری سا سند ہد نده بط کت نگر

 ات سوگۇ وک ےہ امام ا اک ارور ےس شش ۱ هر دارم یے 0 کو ا او اھا ت کد سد ےسد یو اہک کام ےیل تس ںی وردا قش ںیم تب ا
 نا يکي نیا ترا کج روس نقی سایر اوکوم اا هم زا فست سیگار تگ یار کول گم

 نل ما هک سکو زم دوا ں یک کک شاکر تک دل لو یہ لایخ کے رد وے 18 وم ٰ ۳ تو 7 ك 0 ۱ 7۶ رب جم ۲ 27 رہ تم 0 وک لو وزرای یکدم ا اکے ب را دک ی و رورو اار سا دب ل “ا اسر ورو ااا شی ہو روا امت رن ۷ ۱
 جت درگیر در کورو سا صاع اش هری راضی کن اردا ےہ تا مے رم 2 07 2 ما 2 + همسان سس زار دق اکو ضا ۔ ےہ ساسا تویتر تر لاسنا یس ےہ ےس ورا اف ٠
 تا یز تے کر وشواس اے امیہ سس تیقد ترا سد طا
 ) رر ل رس مالم الو 7 ےک
 رو امن ترش یک اا جک ہٹ کوج تیبا شکر اقا 0

 جک شب رج تر یونس سلب گی يک |
Marfat oom 



 االس ۸۸۰ ںااس ےب

 ۱ باس تر اس ےک ےن بطل ا مے 22 ااا یسک وہ انک مس اومدن تی یم انک کی بحق

 ١ کل د ےک ایوبی ے ناال وب حاصله تن انا بصاص تو بد الا د ےک تو شب اص رو

 ۱ صدق چت یی ساک شہ نر تم ھکی اسیا و سرم

 ۱ - قوم تی اکے اباد 7و9

 مک سس اراک نایاب لو صا یان یونس ووتل و بحاص یا

 1 : او ےن لو بضاص وی کا جن بساصو بوس او لد کد ترم لا

 اتر تفا جدد کت نم لاک فک تجزیه درپے ارگ. نہ لوح اص یو
 1 ره جہ یدک يلع متن بسا هارد ستار تتلو رو سک رول هو

 اه راد رس تسروتام کرا ا یتس وام ید ا تضاد

 ۱ رود مے رد اکر رم ےس ےس 7ر 07 ا CEE فک راسو

 و رک ای وک رب تیس انک اط یل ےس اچ اکو اتا یاو گرم روا رر ےس ایہ

 2 چت II سز زاوآں سور ردا سرور رانا ےب ےب وخ تاند شااط سس ی

 7 بتلا گر ای کیا کے ہی قیمت ےہ تکیہ ابتک وہ کد در و هک

 نا رحاسلاضی شاعری پا 2سا __- یکی رشت لب لر کسب ترو کد وج

 ا (بحاص بطری ر اکر ۔ ےس یک راع لو حاصل بلک ن یہ

ولود ترو او تہاطخلں ا ےہ تل اوم ا اک ند گا اےس ترک I اوم
 1 تین 

 | ب اف یل حا اصر اش ماس ےک بس ں فو کنارم * مت یک قیوم نیو ہال ےل ںو تا

 روت کاور ر ا۔ںیہرد زمہ کا کسر ح نے لا ا

 ۱ ( تالا ۰( َ ۷ے ئاتت اشک ےگ اےککس اے سرک روج ے لعب ےہ

SS LL LAEل  

 ار نت ە دہی ۔ ںی وک ید 7 یر اف ک نفی عو تارا مو اکشن را

 ر الو یر 27 ا لایا دری متضاد ريزي اب

صا قا دن پو سس ی 2 نا ارپ ت ہافخوکں ا تس ارو اہ روپ نس
 راے أ ایکو اں توکل 

 2 ر اک وی ر دوکو تا مخ اک(

 72ر ۱ ہنر هرم سرد ارم سم ویک ویکی سر تخم وتی

 7 ازم کی بس( هستی کم تو 0ص

 ۸ 61ہ... ها ہت ےس اےس نا

 3 ا



 گشت اط
 رے

 ۰ نا بس

 یہ بل گر رک قطب ره وب
 رج تا یی ساکت ا لا ید شکوک ان اھ
 ۔ۓلرہ قالب کی ر ل واود د یکے بح اص هاشروا ےس برب اب کاب 0 تمل سباصماشوا تم یا

 حاسما

 بار زوم ری با رگ رام ك یم ۱
 باور سا ید با وآتس ا ۱
 ۱ رشک قہ راعو کے چپ _ اصفر باب ایپ ٣
 0 رر لک ۱
 | یخ رر شنی شلاوہ یتسب هش ےئاضف 7

 ۱ شون رضا شلس لنز ' شپ کان امن اس اکے یی
 لر وات نر ساز ال ےک ان ا

 ۳17 گو اذ ورو اک بقل صز ی یم شل جررع

 یسرپ ہپ ایرو بر لر :
 یہ ۳ و کس رتن ۱
 راز راومس ۷٢ز لا یا هم و ۱

 رپ اسس رتب شتیاز ال 4 مٹی بتی لاپ |
 نا لال ژا ہی ر یف یتا ہد شاز

 نازی ور صم وات ںالا زا قشعیتسم شن ور شم ۱
 گیس نون سخا تیام کاتر ب شل |
 گر نہا ںاغ وا ٠ تضررت واب شاز اوز ۱

 رم ا 2 آب او 7 تست ۱

 ريس صا ماغ ارس لگ نین کسب اوج ۳
 با تسر یب ار تلالض 7 ندید ا س قش /
 بایت ت سرکس ال 7 ۰ لگن دیتا کن اکا ۰ ۱
 ٹس اب کر برف اف ` ساس الل آق وخز /
 نیازی و لا ۱ باروشب هرس شکل 1
 حس سیف دف ساز تڈ ار اگ رد ہن 22 ےیش ۱

 ےرڑردرج ایل نایک 400 ا

Marfat مصر 



ES ۳ ران هادی : : ٦ ۱ ۸۲۳ : 07 

 ےک ا اسو شر ۓنایلزلہاک e ارگ روا اب ہا نیز ںإتسرورب ۱ ھر اس دور

 لا را ورتاق رک ۱بس ےس ایام ےک یاسا ا

 تام  رم 19 یس ست کم ین ۳ ازادو رل کے ےس الی جر

Mg eتب فکس قاتل انہو ا جا ا(  

 جنا هی هر نکته افا م العر وا کانت

Ieست سس  
 روا وسور یک ر 1 a اراک اف سراغ یر ایک ات سل 7

4 1 
I eاه دد دات تیر  : 

 هتل اد تسز غ یا تو تیم ی 1 و تره اب اترادع۔ سفری یں ایک

 | تک هام عرب کبک شو تا فا نمک تو بد تکست

 ۱ 21ف سک ی 1ّت سہ لاو رو اوور یو ر7 او کالا وے اتر یبا 2

 ۱ 5 اتوم گمان سنا اڑ رو اک و رک ےگ

ک نے روپ کک Ep ادا تع ےس شوو شرح
 ۱ الو تن نہ پل ے

 اور در 27 ہا

سان اح ےک کہے رک کب 7ھ و تے
 ۱ ۴ رت ا کس ار جس نا ںیہ ل

 ایسا پا یہا ںی لی وع گر اش ےہ کس شرٹ لا ر تی اا نو کس سات

NE ۶یر جم هوم آی کیت رعايت روک [ 

 ۱ صرع کر تی

 کس تک انا ا رس یر اند و ايميل فسا تي«...

 ا یو ہن ۔/ںی کایہ ات تار ۱

 ۳ کی ڈار ٹو راک اه )شر ےہ کم
 ,Ewn اے اید افاد راو ناز واتا ۱

8 , 

 ےہ ےہ شن اورد چ ےس اسا( کے ا ےک ر رک 9 یکی اہیذسیواش زا

 بم کد 7 کی اون دلم تو ےن ایمی یز کوا اوو یم وا میل قفس رسو ےک کلر سس ایم ۱

 0 ۰ ار سامان
 ا ال ےس هر رض رت مک ہن کک نا کدی ں ادا کاش 1

ON SA POPPEلا وا  



 کک

 رامات ای ہم ٣ سا

 یش رر مو خر ا کی ب ےس یر رب رک پا رش رر ت تاد ورت
 و( طه زرد ےک توش سرخ تون ےک نو شآ پاور کای را جو اش ےس

 رول بهاری نو هک وخ و اد سا حوت کک مل 1
 ر ارگ رم ور ارور ا را اس کہا دانا ےی ایرو ا تی بم تب ترم ادارت اف اإ

 هفت چ تلک اسا س ایہہ اش ےک گروی نام ضیا طور اولا اود
 ےک راپرردا تشر ھگرآ آس تار رم بی غل ورعد ےل ںیم تمل نم فالو ر ےس ںی ا آسا ۔ ۱
 رت مو اہ یہت شکیب اق وک ت -- لود ار ےس ید زرا توي تم 1 ۱ مورزیضظە)ذ یون قس
 کرک تو کہ یر نیر ہہ تاک کرہ م یاہو م ید ا کک اوم نرو تست نبی لری لد ا پرد لوری تر
 سوزن کن یزدانی توی سانگ پیر ےک وہ الوات ریت کوکو ۱
 ۱ هنگ شر اکسیر
 . سام | ںاستا اکے بد کن الت ام ےاھجما ں د و سدر یو ر وراعرس ۱

 7 تادا ت اذیبخ لم ےہ یکی ایما شا کک اروا ےک اروا د اتتا مرا
 یا ضر جز ار نایت ا سد مکس اک ادرلاوم اجولاروص یت ا ںیہ ہت ا یاب ن ۱
 یر یز گولہ وے روا: ںژ ثٍ ےل احد براک زانا تاک )هس مے یب گاز ۱

 ۱ هستی دات ول 7۶ ےہ را اغلا ےس ہر اسم

 ےک و اض ےس هتسد ےک کاخ بت نرو اد س ارزو اں یک ل تم
 2 البم اکی فو و ار تک اف تال ای اردا ںوہ تنا سراب م انا ریس گپ جدا

 ) س اشرس کادر ! دنبحراو نرقعامؤللا - ےس( اگر درادرپ ناب زیرہ اف
Eلر وسل کادری اروا اتار اون اسو وور هتک ردد ان ےک راو رم 3 4 ۱ لر ابد ت ئو ںیہ یا یکن کک مبانی ۱  

 اد گال ےسا اگ اک جد دا ۔اگ ےل ایاید ایزی مار تر کیی“ 24 2 ےس ۱
 گیم بسر دا اسر کا نار - افتر ایپ تس ںونور سکور وا بیم نا رپ نر اسد الدف اص یاہو 7
 اور کھا یم الس ترش روا سوچ اک واود ںی یک کیلا“ کلا بصن کن ا بکر و نکے سس تلامر
 اار رس ےس یف ام راد ساداس ےک ا اکر ۱

 ۳ ایگ ےس ےس یکے یا سما ںیم ملا کدر رک ب زنالیلس وی ر2 21 ترا



 نال ےگ سیا
 : ایم اقدس تا

ےل اکر ومال لیوا اےس یو کوے او ےم ا ےل کن اسر
 اب نا یر ۳ ات ںی 

 ۱ 7 و ۳ 2 ۳ رک و : ۱

ٌ 
 ۲ ۳ Sia ص ےس ےک یف و ےگ : 2 7 7 7

3 

 یس یی طرح ہد رش ضم اوہ ناپ سوم هانی نیم
۳ 

3 

۱ 

رک ست دانی جا ید ل
 کر ناف ےس ہار لش کنی کنارش 

 هد

9 Fi 2 
 رم 4١

۰ 
4 

5 
 تس وتو یک راکت یر قوا کا اسم نج باس بوب | امھ“۔گھپ |

۱ 
 کشم از لب کا ار لملع تر شما. 2 ر  jرانا ایک ا مے تر تحت سنا تک ناک زی ۱

 ر ۳2 ا ر ۰ هے هم 3 ۳ :

 یر طر شير متمایف ایمان سنگ و ال ا و ےک ود بنا دا سول 7
 21 یس

یمادو سل کت رش روم کیس ںی یاس داش
 مای کواس سک تعا 

 جت تملک رحم | یب ۱
 ششم سے رر یی د لوک یک ی ت

 ۱ ہویا 7 72 رم ۲ رم ۳ 1 3 ۳ 7ْ 7 ۰ ۹ ۳ ۳

 اف دا جات اراک رور هک یہ ےر ر دمے

 لی لوو اید ےک و ور رک اشارا کے در وط واتر ۱

 فا ب عاص واش سیکس اوج یش طنز وے 7 7

 4 دلی ںیہ ابا کت شا ناف سا اف نر دی کیااور کیک دانش |

 کروا ںیم سا گام قفس کیک تو یل ایل تروم
 ی

0 

 4 یس

4 

 ؛ لر ارم فوم ات بسر سین د دری ےن امت

Arو ام اکبر چه بر راک گم ۷/1۷ا و 
 

 ,la ان ۳ E E 4 را 0

 ١ ر ۔ یر ا ےس تیس ےن

 ان سش رہ و ہر رر ا ا

 ا سن یس یر ی دیس دیس

 تبع بالا روا نوت تم شش وت م00 07

 ے١ لی مر ایل احد گم فک سوور وارو ال

سب لر شا ۳ kf کی 2:
 تنا

 ۱ | کجا

 بسم یتا رکی الا اس(
و ت اا کس 21

 سبب یم یی وک ل
 5 ےس جا

 ۳ او و پر گجت ر1 000

 ین

 ےہ آ رپ ںی ا بو ای یب یس



 چ د ۳ یب روم سس
۱ 1 
 زشت ۳ ۱ پے

êراما بلاط رس  

 ( یر اپل الوم .J مو توا گرو ر کوک سس ٌ

 ع الضا ذ تا ارد اردا کت یب کا رابم تسد ےک اس وفا درز له سان ہر لرد را ٹیک یک ما صح 1

 بحاضو اشتر . 70 Guh داردو مک تدا یم اقو

 ناپ لاو برس تقوا ےک ورکر و اَن یر پتہ زمرد اکر ہ وک
 اک توسعه ریاعار ر راز لز 57 اعرروہ قد اصنابل اطں وما ارل ایم ال ےس تر یر ولسا ار ترص

 ےس ےس کک و تیر رب تس بست قو طی ایکس سام 2 مر ں اوو ں ارد اروا

 تسال ا 24 :یاتمسہم تگ رو ترا رابات سس

 ۵ای باب اےس 02 +0 ردوا دی لا 4 ۸ 1 ےن کوا

 بر شکن قو تح صدا ام ا اروّرنسو کو ار اک ای ےس ےٹو ہک ںورش/'تدا 09 1

 ب ترد ےس درک تنور گرفت فکر رشد اي يکي درسي امت نکا
 روت ا لی کے ارگ شدی کلا ترس تست زر 1 مع تر لا ولوو ۱

 رپ ر ۔ ت مم کرا فات و ہیرا آورن مس سی در 27 لم یکایک کا ےک در رم ۱

 نر ےک اا ل اروا ماست روستای سس سر اس ام را و

 0 باد ےہ ر وہ ادو کا ای هد ےک کا اکسل ال اصحو فاصوا

 برقص ھر اد سکت مہر کوک تک اج بوم هرم ارم سم تست لا اصتر ٹاصوا

 او یم لیک / کیا سیٹ نی یت ین اں ضصی اہ ںی سا و یر گشود رب
 هو ج آس نا کک نگ ماد بدو کم 2 ب زو بی اسلا اک مرگ و لا تاب ای
 س ےن 1 سس ارب ا مز نوب OA DAS ظر الروا

 سو بیا تیبا ما ا رد فو مور یاس

 : نوساز تیل

 1 اک تک اں یاں درام کج ےہ بیوسضی عم یے کر افر اما تر | 4 ١
 7 انکی لو یر

 رہ سار گرد ہری ےس تراکت شاور کت را کب اح اھت اڑ الو دم لو 27

 وی اجا کک ا کرک مزا مزاشا مگ قی ہد رمز س ا ۔یگے ا نب رگ با اتو هدد :ا گنی کر یس

 2 رک یی مر یی او ودر هوا ایگ کے یس میس تایر اتما ا ار

 هو ےسراتس رت ص7 ںی رو ےہ راز شیدو و ےس راک اندک اوم واں ٹی نر

 کیت سرو یارک ھو سا کیا ناگ سین کا
 ۶ ےال ا ہل / ںی ےل ےس نر قول باما لا سنز وڈ با لک ترا ۱

Marfat مصر 



 1 اش ام 4+7 بگ نا یر

 ام اب تا با را ن اگ: اہ اب ناش یاهو حی لو رد یک ا عاش نین عل کپ :

 ویل +8020 زيبا es 1 تل رام دکان

 ار باتا کیا یر پود - ںی اع کوہ رعب اسو وکں وج اہل یا ںی
 رور فر افتر وا یک ا ا نا ارب یر سس ا 7بج / رر 7

 1 7100 دوو ےہ یا ں یر وٹش ایر یر سدد ب ا ؟ ندرگش عالی ؟ بارم ۳ رسا 7

 | لوس اغ اال مهسرازگت اتر کرم ی۰
 وب کے کاکی سعی وینا کے زا ےب اف اش لاال ایکو ےن ےہ ری ۱

 لر ام اوتر اک سط کو امح ہ سا رم کل کل ید لب سا و ایک ینو كس

 2 راک شش رم IZ اےک رر پاپا ص حمو یک یم تافذا نی کا کک کنز
 ٹپ ورڈ تور مگه و رم ا ب رشا و و تدریس لا. طلا نام رد

 7 ٥کس انش ےک ا یک کپ ادا سر زرار ل ےس س اےس تسیفع)زل د ےک ں رمد آں وراز ا

aرا  Eیا 4 لب ار یقینا کس یت ایست توا  

 رم مار اسب. را اد ےک یز وک کر روباه ےک دوم حا کر لو

 الا اک با کما و اب بیعت یر یاش نان هر رب

 غم لو تب ار هک متر 7 رم ےہ طر زر زا نو اور

 0 ہیک تراک تس ا ایلہصم ےس ں ون تساوی دت کت نسوا تع ضا تور یم روا

 ۔اھترصت اکا صر توس سا شو رام ار یورو ازت کس یش

 رب ملک کادر
 ۶ مس کت سرت با

 ۱ ۱ .: ا-ںیہیک د شہر سا | ںاینادر نہ الر یر ارردا بان
fief۳ ۳ ی بت ی گستر  
 ۱ ر لش ضرب اکا لا ےس یر اشد شے دی کس کل اسم زس وو یکے رر سلب تاقا صحا یکم اش

 1 ی نر کر روم 07 رم کجا اھت ےہررکں ایہ توا مہر کج تر یا ضرب

 | ںی ئی پ ےک آر اگے سرو ور ووو 11 اےس ت ول لک

 | ںی تپ بيت يا... فدا ۷22 هم

 ما دوس یاسر سلو بل سک د اراشا کی دب

 س ہالی اش یاس ںی تک طیف نود ا اب ےب اسے کیم اس

 تم

 ےک یھ ON SAF یب یب عم



 رب ارس یم اک رکاب سیب شات راک یر ۳ ۱ فساد کن اہک باپ رد ی ها ۱7 تی کرک وردا لب 7 ۲ ار را انا ایس ۹ نا لمسی رس

TS TLL ALLL5 ياري فک آ  
 ٠ ا تلک ین یل زر ون ترشی ے ا ر کتاب ہی ںیہ سراب کی ب سس یی کر جے ارو * ۱ ۱ . : ےل ی اترپ سا ۱
 لود ام وسترن کی زیور الا

IAEA :دور ری اخطار داب یر لوہے سلام  PHLشوسر  

iنیلاماص ےک _ سررت اس ور ) 
 سی اغ اک یک در شش فردا ے ال بولر بش سد | ۔ هر تب یر داری اص دان اھت عا ہٹ ساس راے ےراورر 12

 اروا ییز ںی ما گن یاد یی تار ں ون تر تیفیکس یکدم
 ړچ را اھ ان یمن سد نی یم ےک اہک کیل ALE راب ناد ںی

 ب ایہ ےس تباطنی کد آز آمار« سانس یک یش االوم ے ںی
 ۱ رو کربن مارس نک دم ایگ آس یر ان ےک ل ان یف الرا وہارہپ
 یکن الات رنا پس اش یی جست ممد ازرار انا

 ۱ عارف یر تر |

 یہ

8 

 جت

۱ 

۱ 

 جا نما حالص» دری تک نالا سارا
 ابو کد را اسلا طس چ ت07 ۰ اب 07 ۱ ٦

 ۱ 2 ٣۳

 رس قلا کت ۱۳۸۱
Marfat مر 



 رام اش ا الکریم ۱ ۸۸ ناله

 ۱ ظر و
 ےتاس ارگ

 e گمم

 ا ری رو ےہ رک ۱

 و لب روم ار قالب سردار چون تر( ازفو تری کوش

 برو گیران ےس کانپ و تب ورا بود و ویروس ری

 رو یی راو لدا نا ںی ےہاھ انکے ٹاس ےک لا کی فرم ےن ںی یہ یسک

پکے سب لیتا ورس یاسر تداوم ںوہ وکلا ید گردم
 1 ۱ ۔ ںی 

 تی یداوانو شرت ں یک ںیہ سمر نیس اوت 0 7 ۰

 ۳ ودر ذکر ولید استپ ی رم 0 نا

بع وع او ںی یک کرا ےس کک سارک ی ناری شی SSL ی
 میو را لما یی ر

 سا را ےئار یر هود ما اک ودا کام رر : ںوہ تن تالف ےک ماہ اروا نر اک ای

ہ اور اراک ی اب ہے ك لپ با درک ی
 ر یہا بلور تشکر هرز ےک ا ںی

 ابد چاه یاری - ےہ انکی اخر
 ےس کر زکات ت زظ کارو نو یه بار تاک وف ان زم ےک

 7 وج ۱ طب هر رییس اقا ارت کد

 ۱ و i ر: ا ںی کش
EL0 ا  

 ۱ اگ هد ں ایمی یکن ا کک اں جک کز را ۱ یاس کت سوب

 7 کے یم کد لا ںی بای پاد ںی اکی کوس ٹک ےک اپ ایم یب اخو مک شا روح"
 اہ رد ایپ پہ تدعو لورم رپ لاج د سکے نا ںیہ کر ںی ےہ ہا ب وکلا نج

 e . قاشق نک لار ا
 و لاس ںی ھے وہ ےہ وہ ولا ہا اش امت وا مت ردص ۰ ا و

 ا ھر : ہک . ۳ ۱

 اکا پںم ری کہ کوچ ورد یل برنا مڑ[ لکی کاش کو 1
 1 سس لورگب اف ےس با کپ رک ياري ںی لا + لب: ںیہ تو

 ام ساوه رک ےس یو
 ات اد گل اٹک ؛ ہاو یواش ہار اکے نر مت 7 ۶ كالا اطا اک ریو ےک

1 

 الا ی تر مس



 یخ هاش ایم ^۸9 نا سلب ںیڈ

 ھر ۱ ۱
 ۔ ہا سوپ کم اق هاو روا هی ترا ۱ مم

eو  Ayےن واد تاب رس ےک ٹک اب 1 ےب اکر دلا  eوا نو ام  

 5 1 مر ےل ,ئم رپ طو 7 ہظطئ ےہ 708 سری لا

 رضا لابن سز ترک لا ہانرداڑیواربرراعڑ لا ؛ رگ اا کک
 ہد ۔ ںیہن یہ انک او ے نرخ طراوت اھ نرکب وڈ وک ےن او س در
 و کرا: ںیہ ےک کہے یر

۱ 
 نادر راش ریل وال دل سالم سر "رات ۳م را
 رک نریم دست روا ات ےس باک | ا ل باک .

 ۳9 0 e د ۳ - یک کاب لک قوپ ترول ےس سا سر ید ب 0 ورکا

 7 ار لابور طی .قسووریسع ام هر تیبا نخي لب از راوی خم 1 اما
 اتو تعصب ےک ترکی اینا ت الف ےک ومر ای ناف )بال لک | فک اتل لاا ۳ ۰ں : 3 3 ۲ ۳

 فردا رگ خون میا ام نم 4 ا ےسزاو رد گیس ما اوم ردا را تی اف یش جب
 باک وک ماس ےک شرور سد ریز سر ںؤ ید لایلاگں کے ںورف کب ین وع ایک ںیہ سام
 ۰۰ گير وس )لیہ ار مک پهن ورد ٣ رم اومد سا ) ایل وعر: برد

 نایب ٹئامر رخ ۔ںپھبسسہز( ول نیلا یس ر رسا لر ںیم رگ یوم هود (ےگ سو ران

 ےسرار میشی سل عرب ارام ]رام اکا ےس رگ ڈول تعا ۔ںی
 کی ۔ ینا د رکا چپ کاوسم تو ےک تل یک( ناو ییا ہار ا نل لو ےن ومن نہر اہک( نیلا خر رای
 راک نور« لی رم لپ ام ےہ ڈا ناف

 انک بہو: انمول وڈ ایہ انس نار وکں وگلس رب سا 7 :
 بو اس نفسی ۱ اچ رے با ان ے لورا لب

eاز ال ںوراخ ےہ ول د ےک ین  

 موو ا رکن رد اور لاف طے ےک ضو انوار طا ےس ںورنم ںی کا تکا
 نان اتوکد - اور ابم هو وتا اب رکے رم .ںینھ 9 هدر اتکے ںویر نکہ کود

 ۔ںیہ ید جج سن اک ب ای ںی تار تک ےن لک تا اکسل ےب
 ۔ںیہ کا ارت ات یک لس قد رفت روم ںیہ کیہ باور یاس گم بسط ارد د لد لاک

AYاکر ےہ ےس بسے نی ےس کب ان رگ سرا, کان  E۔ےہ سا  

 ےک راکل ےک زر غم ر کرکٹ ول ےس ںام اگں ایل ں او ںیہ
 جر ےس یس ۰ یش 2 ۱۹۷۸۰۶ مو

 روا ےک تے 2 2۷

WO jeje ۸ 



1 3 

۰ 

3 
 تل رگ مہ جات

 گرام امت اکر ب
۱ 1 

+ 

 AQ : لاس ے پیٹ

 ڈر ۹ 1 ۱

 ںی للو تغ .
 - هد لو تری دور ۔ ےک اناا بز فلو کیے وداع ترول ی اش

 | ی یی تیتر ا یخ نی رس ےن رپ ںیہ ںیم یف رد لو دد یکن اوین ےک ارادی برزو

 یاس شا لود رد اہ تیر اجانوکن رے ےنرکا دی کما عر یک درا عد یر وبا ہو
 وو ما یس ایی ٹولہ سو ںیہ ن انولو ور ےک یب ےک ہر تارا هان تست ںوتمر یم و

 اھ بیت ےن وہ ںیہ نان لہر ٹک ے ہر ترک اش کنونی ورا. ےس نور ل ومص ےک تباطخ ےن ون
 فا کور ںی ں ور اف ےک لاج وتے تہ ںیم ناتو تہ ےک ںدریبد - انب ام اکر یارک لکا قس
 ايد کن سوار مر سر اپا رو کسر هر

 | روت گان رو

 ۷تر ںیہ قو سو ایہ اشک تسب العن او ےن ںی
 ناتو ن اروشلاو روا طط ا ا ےررتف ےس ےب ےک لا ۔ ےن تر رم یر وتب خو بیک یا یه اش

 نرود هنر یو فلا کن ا اج یورو وزن کن قدآ اے وہ ےگ اھ اک

 | تک ا تاکید ناک کت اک فہد ری نقی تش ادار وا نیب ےس لول ٹپ ےک وزرا ےس
 ۰ سافا ےک زا کا هتل وھی دا ےےتالسحرد نم نور 1 ےک ور کس وار اب جا ام اد رک

 زا ۔ ےل یہ زا انا روان امکان ی ر مک < بید هدست
 انس بلاک ل اےک ار کش گر تکو سنیکر د ےس اب ےک قت ہو ۔ ار

 تم ےس یہ اروا ےس ارنا کس ینا ہد ہلا ےس ےتاگل قت سر راعہکی ا ےک سٹ: تب
 زوم ما بس اتش رب« ان اس گیس + تکان« انس زی ۱
 7 تا ڪس سار نہ ہو هتک د لکسوس یھ ےک سا روا ۳ ۱
 ادت ؛ پرس کا ےس کدام ےک اف یو کود ۔ تستر رنو مک لا سز ئا لوم جار و هر ۳ و ںیہ ٤ ۱ ۱ ا

 اسم آق تاسف یس ےک یش ناو ےک ت شر کن یس رپ ےن یل اپ اک ایک
 تفکر ام سارق ت قد ترکی اا تپ ےس تک اب ڈش وہں یو اے اہ
 ۱ مرگ و فک اقم ان کرد ا ےس بانر ب رگ نل سايه

شب اڑا ےی ےک شیو اب بوم
 ا یر تم د اع یکے سایکن اپ بی ٹک تھک رقت اس 

 هاش وکیل شیک
 7 ئے سری ےک تار مم مم ات رطنف یکن از امن .تید ےئوہ د اضقز ام یکے ی یر ےھت یر ۔ ح۱

31 

 0 ۱ ا دو ںیم ےک یک



 زور ی نگر میشود 7 e اھل وم امت ایہ وا سس تک وارد. یر تن یی تہی ا ترف کن
 کش نامر بلا ور تماس بش گود یو قیر تسر پلک سو بر ءاڑا لپ
 تی هاي هستی رقابت اپ لا ںی ںو رفت ا لوٹا ياري رد قالی رر دارت اتتد لوم ںی تی
 لوس ےک و یدد نهنگ امير پز ںی سا لا پریز ید کر ی ت اوز تورت رخو تورعا رش اور ناس ںی اردن نا سکی ت زنا قفس بدتر تر تیس کانن ورق دبا ہک اوم یش - ی 3 ۔ درب سنگر ید یب ےن اپ ند ماتسافر لفم ا ۔ے تشو ها ےن ناک اد یم نامہ کتک ےس وم وددتے نو: برر ےک تدارک ئی لاع

 تری ےن ونک نیم رم لو ےک فلا نما هو ےک روز دن رو و مک پے نإ ےس 1
 : رب ےہ اپام یو اتا ںیم ساروا نر باپ مک

eT - 0روا یر ما از سرور تاسف ساک از یو ہر کرا و ےیلفاد ںیم ںیم یک رکا کر نا  
 9# الا نام اس سرت بکس تن ؟ بیج سب و سرکوب سنتور یوگا
 فا ےس یزو س رک ڈور وا انتر د نلوم کنا “کارنر رہ تشل گا 2ظ ۳ اک ترفل ےس وزرا - ۵

 ۔ ےک ےن نر اوس ےگ

 ہری اسب ن؛ابغےلٹ الخ |ےے تال اش ترم. کت سرر 27 کینگ ئل یک - ()
 رس لو لن ان وج عدسی یرادخ نکات بی اس نیکی ق
 ےک نود اتاق گرا ین یا 4 وکی ےس نازل نر ےس ںیم سس ےرےک ٹاور وہ
 ےک ےل اہے کی کال تشرد ےس تشزد حساب

 قلود ساد لو رب یک ہنر سام نیم اف نفر وراک رک کارا ا :
 ےن او: ےہ رک اذا |

 ۔یگل دم شاار وارتحت د یو ءایکی وو زار یب شاک یس و ایت تلد رد إب
 2 رک ( رر وط یو بندر ز انے تس ارب ه درد ت ر زاب ید وف ا عام کس نا

 ےس رز این ےہ ورم اک ان لب

WO jeje ۸ 



 ۰ اشار آل A ناس ےب سبب

 72 اتا ان اک نوٹ oo اخاھکر ریت حج گن اتو ا هن سا 0 مر
 ِ سنا ےس ارنا اڑ یک کر اکہ اتم ںی ۔ںہھ۰ت نوک ید ےن بو زچس ز سبقت 7/47 روا
 - ار ںی اف یب و

 اد زذ نر لنک ادا یم ہلا مس ولیکی ئار وا ترا رو رپ هدر کرو وب سارق ۔ نیر
 گردد ہما ینہ لوکل در ےس ان هتک ارم رو لوک یب ےک
 ۱ سس وو

I. ET ET -)(٤ انت رض رے ےک یسک ا تی ہک کو وس  

 2722 یار رز اره نت یہ اس ورم وام تست ساک
 1 یی ددرد دا یر ہاصض؛ یا می یر نفل: نو اگ شر وسیم یی 7 ںی ےس زم

 یر ٹرک ماہ نا سینما ےن ںیم ےس ےل وہ بکر ش یڈا بس انہ ےرُئادد پا - م۱

 باس دا هر تر ےمامد
 ...٠ ےہ اترا نوکےس شا اگ ایا یہ باح اکو عمو, کال ورک تما

 ا ا یا کش نک تپ مشرف ہے اند سس نی ںیم ں ولد ٹپ سلام سر اروا لامرپ ہدعو -)

 ۱ مر اه رفقا اکسس اس ان کر
 روت تو ےک ٹیل فرد غرےارےکز ماگ لوید دی فر اکے لم تسداز[ زوم ن

 ۱ سر اشر تک ترک راس ام اک یکے اکرم ےک ےن وف ایک وت ےن
 زر e و اس تورو مرکب fest ۷ںواش کب ےہ ایک اہ اظ

 یک یگ ںی ا یراڑاو گی گداز ہود اوج تا لپ اد دک واش پٹ نم ےن رک نی کیمز رر

 ا 8 ےت ئی ےہ نو ںی داود ید کت وردا

 ا فود فرق رد زر سا

 رک ۷1 و ای یونس
 از در گویم اعطا سا و کمک ت ورا درا | هو, ےہ وم

 می وہ تر رپ سام رکن اک سراب یر
 ۸۷۵ ترس تھ اد کش ایر انب دوت اپ . ۷۸

 1 2 ترس تیز بام

 لنا یش ںی بات وے اھ زیا تا 9 نفرین رعد کس کن وار

 الو سا

 ےن



۱ 
 ا

AF7 5ک ران اتشااطقبم  
 جم ھسسسس

 نا برگ دوم ان قرن تاسف ياري.
 ملل لوم مع بی هروشم زن رپ رکن وہقتاسرو تک تا ناز ف۷ لت شکر وم ا

 2 ا لے لا ۱ ےک ےہ شر کے وڈ نون عورات u اان زظ« لالملا ۶ 1

 رس یھ جم ےہ ےہ کر تا ںی ر رر “لر لاب ا اکرام ےس

 | سس رر سے وا

 ےس لوٹی ایک تل تک بارد قم باک وک سقز یراع قاط کور...
 ۔ ےس رر نا نورم اھ طمع رگ ےک قی وا

 دن چک ےس دیک

 فری كا
 ہد تب نکی زاش فہد ایوب نزن نوت ہد یر ےل ف لاف تک رت واش

 بس سوسن قو ۔ یت تم طخ قل هنوز کرد نہا نی ھم یز ےہ کر
 ےس نل ر اعم ارکان زر یکں الی لو یوسف نور ودر
 بیر اب هرز تفرش - ارمین و ور نجوم ےل ود
 ارت اص ور شمار رسا رام سکانس بابک تام نلف کک نے کل کک یر خا

 قید نیز رک ید شپ ای سلماس ی زرا
 ناست زاب ا کن رکے اشردا یس ان ےسہا اباد شیب ام اذن تم عناق ل اوسو اکے ده
 نگو ںی تلف ےک ے دارا | مو نکن روم به ماش سم "۴ےہ رک ٴ

 رز وکتور ۔ںیہ یکی ات کک لوف روک شم ںی درک ذکر کس« نا "ںی وت یک د ۔۔.ھتاگ'
 کمار کش اکر و ایل اوس امت ضیا ےن گوزار قت سو انہ کنایه
 کے لون نت ہور ؟ں ا کو yf ایک رس ردا روم ورا ےس کس ا لرو | درا لسا

 21 هل ل ےل 4
 نون انہو ۔ ےہ لک نم ل ڈاک زوم ےننک رام روا رب واوا کد مکا ہد تتش

Marfat مصر 



۱ 
۱ 

 افشا را سال سل

 تر یر فنر سارا ی
 1 ات زر یت ی اب قدیم کد اہ هاتف زرهی یر رک لی
 3 فرو ناف روز تاک هک لا و ئاڈلا رنز مکے ںی | رو. ظلم ساک

 تکو رن اا دق م ںوبخس ردا لوت پب تکاب کن کل ا ےس یب ن ادراک باف یک کک ںی ےک و
 نرمی لار قا کی اشک: فتو اشرا کہ غرا کد یز اتت لئ ت زنا الوم ٹک

٦ 

 ٦ بلاک اگر مرغ کی نیر لاخ اکی گز وج کس تایم اس کیدا کاش - ا

 اس تاب اپ آبا بکر ت ۳ کش بن یکے ہت وتو ےس تایپ 7 هورک

 روا ءدوپ ر ن يرفرف ب لطم ا۷ت س ایک ان متهم و ےک کد یہ نکس
 رگ کس و ںی لات ایہ سارا سفر
 تکی ےک ے نو روپ دسر و ےک یاس ۔ ےہ یم برف یب بلطم اک باز واتر
 ۰ ۰ ۔ںیہ ےس اےک یب ےک نل اڑی

 و نر شو سر هستم اف اس اف مر تد شکم نیما تر “ا
 ےس ار ر کر اس ںی ںونو ےک هر رکا گرما نوت ور فو یک ابا ر س سوم / رر 2

 اوا یقه ںولاو نیٹ اکا انک, ںورک الي کار ب بس ںیم اد سک. ےہ یکی اک
 ےلےض سد کف لا ٹنپا ہلا اب سقط رد طب نوری ایک نام س اک سک یجب ؟ ٹی
 : ۔ ےہ ت ذم یار *یکں والس ں وہ

2 

 ارب ےک ہزاورد بد ےس یو اش اھت اوہ هد و اک شی گیا لتر دارباحعم حرم توری کیک اس شم ں ولد نب ۔(۳)

 اے ےن اردو ےہ رپ تا و ےس تو ےک رف واد ارز ایک اطوار اار یا
 ۹ ۳ ۱ -: یرزاوآ

 | و کمر یک( اد ام) نوبص ات ےک تفنگ رقم “
 ۳ حرم یک لا یش نامخ رگ نایسروا- سو اب اک سیم ورشا ر ایٹ سب لوکی ایل مچ یارب سہ ۱
 یار لا وتر ںی کوا و ےس س و چنگ ی ور گی کور حر دا لو ادا لو
 کر شا ےس ان یکسر د باور نو ےک لا تیم لک رو یک یے
 1 ۱ 7 در تو گرل ۷ت باطل ورک ته با



1 
0 

 یاشار ۸4۵ نال ےس ل

 بہن تج ےسسپ تبا

 ! ۳ ۱ ۳۰ ۳ ۱ ۱ یک اراب کے ان اپ یر ضرب اں اف یت کمد تردد | رو رو ارم: ےھت رک ع ےہ قر ا ایارف چپ ر ایکن یم مانگی ورد ای کل اوم ےن تسد وری یک ۔یہ
/ 

 ؛ هاب ایر یا واود لار شا عر رک ۔ںیمے لا نمرود و نوش وپ ول از سوم 1

 نفت ات ام کک ترانہ یر ترسم یر اب بام مچ ںرکو نر نکیدد بوت شک «لووس 2 ٠ 5 ۰ 7 تم 2 1 ۳ مدت ا سنا: بری کو مضر وذ یکم یکم کد ےس | لمر ندا لو ادراک ٹا اوج ا ےس ڈو م يا اف یر اہ ید اد ترتر وار راه تسد یا ۵
 ۰ ۰ 1 1 نیا 72 ۰ ۰ 3 1

4 ۱ 5 7 
 1 ب ب ےک ید باب ےس نب 1 سی « نون ار 77 طظ مانا روس بانی تیروسل لاو ںیہ سنی رس ےس 1 يه بس » رک ےس ت ادا کدہ ےک مولا ای ھن اال رو شک یر نرو ام یرسدد دز تیزر لا وت کس ےن عام چٹ ۷
 درگ رپ ام زا اف الو سوسک ےک ۱ یکم د یر وفر دا ںیہ نھ تکی لک بهم ےس ںیمرب اک ات )تمام ںیم ےنارز سا ہا زیررززیام ۵

 ول ر طناب لمر ےک ا لا کک 7 اکے نر مک لم شا یل در ون کوک یم مار مم بش درک نا ےب مالا لعل یم جو یوکے یے بس ملا عمر نانو ان ںیہ یر ہد قاب *
 4 HPAL گور

1 ٍِِ 
 رش ابر اسیر او شک هس ءان نواس نر ےس سا ترور یک روا تافل ایم تسال ب یر ہا ایل ا ناکام / یرافب اوٹ

 س

 رب یر ت رد راب و ایم رگ

 اف ناف رپ هرس رز هل کت یز ےن اھ ےک را مار ۰ ۳۹ ر ۰ ۶ وب ۰ . ۳ ۱ 7 ۱
 اف ےہ لابخ ابرها روق ارس 1 رای رھا

 7 ۱ بس یر وار تسر رر کوا رک ےپ ٹا یکن ور وا فر ےک ابا »
 ءان انا ماب سانپ اپ ارس 7 وه سدر کے ہ ںیم ناب مر لا رے کے سرد لشکر ذو ےہ را نان 2 لن | گر کر ط ا یی ےب کز ا کلر دات برش ےس ںی



 ۲ ینا اط .۔- ےن . ناله

 راے اہ دورود ہہوا یلدا ہر ایم ےہ ون ڈر یر ںی کک ےک ت یم 0۱
 ا رپ نوک ترس دعا ترس نیک لاس اب ءلاسود لاس ےہ ابرد یت ہد ان ےس های ان شر

ک اکے ژو در وا هبع ایش کب یاو ےس اوہ شنید کو یر
 +7 ےہ لرز کد ا ںیم نایین ا۲

 ۔ ےہ ںی یم ما بب انکے فرق

 قفس طنز ےک تیر لیلا روک ۔ ر

 ںیہ یہودی ہے یکن اج ماں ورید ار شکن دو پہ رکو جا
 0 اے اد )کسر 7 رب تر کس روس: سس یک

8 

 اوب لام یک ا یونس یی یخ لزم بیگ را مہا ایر س

 رجم سس رسی

 ول ۱ ۔ لابی سوگ + تاازع ما

 7 wT ۱ 2 7 2 ۱ ۳ ت ۰ ۱ : ۱ :

 2ب شک من یر راہ ےگ ہہ ARAL ارد سس سوره So اکو یک ۔[۷(

 ع ےک مر ۰ 7
 رب

 ایک تم سم س رام یب بے

س سی کہ اشور اگ ر او ها اش عرنکر اب کس هسز اورد یروم 0
 ۱ ناب کای یاسر ے

 اے وار کی قی اہ س یک ا ےن ر ےک ی شام. ےن ےک ہل ےک ر ا
 : کور 14 امن ی لو سهم گر واں وزا غلو وہں ویسے ےک

 ]نر ین پاپ تم تن ید ۔ایکے سیو تل رب ٹو رکے یہ اض ےک ےن اک

 ۱ هوس لکسوس يک

۱ 
ات وت ال توف کسو ےترگ اب شک ےس یب ہا یم گو ےک نا ےن سو ا

 د ںیہ گی 
“(my 52 7ھ ۳ ا ر i HITE 27 ۱ 

 رفع اکو لکم کچ ل اار ےک ود یو روا ےس اپ مکن درک اف تنا و

 هتک زم ےس قو ا کر کب حامل کس پدرم

 -ل ایل و جابر حرا ضش اب تب وک دا شاہ ایک

 دس ط ےہ وس
 شد یه زور راک فسا یار -« 75 ۳



7 7 ۱ 
 راہ ءاخر اک ہ4 ۱ ناک ےس سر ۱

 رمان لر مس قاب لا ایا ف. بل بک یا ںیم اکی واشامکے یبا یک السا “ا ۰ ا
 ۱ - چنل یک

 جے اج کت

 ےہ یم یے دہشت سک ۱ و تر راں ورک ای تیا یو یک یراق گردد ہرنیوکں ومی نا اار پک ایگوہر از کیا نسا یو رو ںی اکی هایش کس ہی اب اھکہ دن اکے سرور ےن نک یا ایک کوک اک خ اد هم ا تار کام واش. ہا لیک یک کرت سک اھ از اک و ک زنا سم ٠ ن اش سس

 رازخ وار شر عن - ںی ریپ ےک ہی شا یر کہ میز رک سی شا ا ںی اب لا ایر ںیم تیس این ند سون کس ںی کک بر گز اےک سحر یہاش اہکے س یک “ب
 - یر تب وری سا ےک لود اگ 1

 ۱ بیل ات ےک بلک اشک لے وہ هه روک کھ اش لو | دردم ےک سرد س زر انتی عرب یر اات سبک یت اچو یار ڈی دادب ارز ےک سایر اتاپ -
 اسب لر هه ای ےک ا ےر امت ےک تچ کک سر باک سا ی رب ما اجل ا۔اہ بازی بن یو اات کیر یکجا بس ید ہانپ لاس

 ج یتیم وم اے

 ۔ےہ اہ ان ٹرک رد راف اکی سرو کیان یم ا نالہ ےسازبل رب کم“ تر کر ےہ بینا سیف ۷ |

 پرشیا کز ین کر ںیم رک کی ی نافلس جم ول اوس ات سوک الم ار نو( ابی ےک دار لا اس وت ی ایک یت مسکن. ی قام ےہ کیش. اف یک اکو کرک ا کفن اے اب لو سم و و وتب ا ےک من کرد سس مچ ء ےہ تسوگی وع با: یم ا اگل نک یم نواب ا نر کاک نیر ض ید 2 ار تم سیمین ںی ںوفو کرد -() ۱
 رب یوسف هک اپ ےک ںیم ایک او ریل لام ےک یدکی س کک 2 |



 نام اش اطر ہٹ اسے

 بسه یی ا عرار وک ا اے ری اتے رم یخ رام کیبل برس سما
 - قوا لک رش ایون ےہ ررر

۵ 

5 

 هل اہ بس نامی اں ارگ تا
 +e ٤ ge هه پیج ۶م 5 1

 باد اھت لوں یل. ہر یک شپ دیو اتم کیک ات ےن یسک ایر کیا

 بت ایگ ر راد اسد یارک سی دا رش اک عم
 رعنا شس را ۷

 1 سر طاهر ا ںی کسو د ےک تمار با هر م ےس ےھت رور ےک تار یت هاش م

ک نو برو نکس سردرد ےک ہد رق اوو
 ۱ ۱ ک ںی ولرو کک کا ے

 روم خر رم

 )نیس یل ایمر ردات تتم اغوا رو ان اما فسا هر نا لغ ناف

 ااا یا وتس سے ےہ رقت اشرس اےک اورو لو تن اشرف د کیا ۔ اختر ےس

 غ نمک سی شدم يا ون ترش رنک

 مه )شرب ات رر اتر کر مک پی ڈیل ۱
نا ںو یسداید ی رخ اھو 7 نر کی ماض

 1 اا

 ۱ کوهی ارس یا دا یش یب ٹی یا ےہ تر |

یام اکا فان اش و نانا کرک کک ایج ایگ
 "یس قےام یاسر درک لی ا

انا اب امنیت حس |
- 

۱ 

 و جا تن دس کس سر رام
۱ 

 مر ی یخ 4 ۰ هر + 7 7 و ۳ ۰ ا دوا
 لپ ۲

 ہت تاک شرکا یم گو اشدفد کا اتیرڈادیے وے سنگل تر رم نس ںی لون سان

 بت سد ےس انا تیر بن ات یت ا ار کس یز اوج ےھت ہر

 ۱ ۳ و سا بب ایا سا ےس تبکرو اک یک کافر یم پس بام انے ماش اگ

 لو لب هبسدا بات بسی دز ام اما ےس تصميم

 ۔ںیہ رپ صبا رک



 ' ربات لافي ا 3 نالسےم لا

 در 23 ےس یزو لو ناتا سم اش سرب لشومامن عنوان الخ اکے نس i رتا ےس e رک ایکن نا از قبر سبد 1 ےےن یو اش اوم لانگو | می الا ادا اس شف هرم ایل یا نک ےس فاش تر سیکس ی فو
 گد ارقار کز( 2 ایف کی رد ۳ ےل ےک اف ماش ارم ر مت ج ایا رکا کام اساس تر اوہ نوت با هی زاوآر یر یر ں ےہ لاین ا ا یارو و و کرد شو یس 17 روش انس ری ارت ںیشناوآ
 دسر اقا اقف بس ےک سا ےناف یب ياد کس سن سا تو تلوزیون تیر اي متقابل ںی ترا تہ گانا کی منو نہار باجی ےہر کتک ۹ یا نیس لا بشر ناز ی اش کز کت حل اس نین تال یوتد شیب تروا ا ےس ارا ات یو دارا انا یاس اي ایب لا اداس ںیم یک کول وے ی اش ےن می نيم ترانه ارث ی رک سوز لار کا لر فجر در یک ناچیرپ تدام تير بکس چرا TNL 1 نربشوز نشر هکر شر [شتلاع رب یاب بک کا ی ما یم ار ںیم سہ و ھے کی مک کل ددد ییا هک ید تراش وا کمی اش رد رد یاد تان چي سد یر اک لم لر ضرر ےن ےس تام یر دا اگر یر غضب تراش رگ ےس واسوا زیرا 1 کس مارا : ی غل ماشدا اکیلا: تام تاش کلام تقرت ی ڈ ف 27 مرام ا رڳ ۱

 ۱ اکن ١ یل اقبط تن رپ اک ن ا قال تب رود ۱
 هد لر اتر رس شا هست وفا ۱ ناسا ور ےس ترا ۔ تہ ر اوکوم لدی کارکرد اهلمر دم اش نهشو سا شریر یف کم ی ترک وہ کلا تسر یر |
 تلم هیون یاس ام سکا ےہ رم اارفردا یر کل ون رک ےن ند بز رسا
 ۶ تی مس سس ۱ یک نظم تر اراک اکیا لا سنا سا ےہ نو لس هو رو لوگ انس ۱

Marfat مصر 



 اپ اش ناظم i ناب ںی

 2 یو لو اہذافا اتم بہر اف سرد تاز لب ما یل اوور س روض

 | ےک یر وال ات نو نیا اد سوت یم ہزادرد لو رو بلاو یر اک
 | روس هر نوا ےک ر اا اک وکر يه فدا ید یو یا ےک نم ید شب نو
 | کلم مو ب انہ تات ور یخ تیام انا ہد ہک۔ےد الد نفاس تط ی ریہ

 ۷ 2 2م سی ۱ 2م < تپ

 یس یت سو یکم ADI اکا دنن ارت دل فخ ت زلیزوا لوما

 0 ۱ ۱ کیک سا۔ اگر
 - ج و

 یاس کر اپ سی لئے کس گلو ر اھو کک کوھ شیر ہو
 ےس مزمن روهه ۳

۱ ۱ ۱ 1 

 تنود مام رد زر لگ ۱
 ا ۱

 ۱ سر تو سد زار پس را

 ۰ ۱ -7 رب متد

 ول ور تو زر ہک ۱
7 
 ۰ ٠ دا ری ا . ساشا

 e إ دم پو ۔_نم
 درک ا نارد نیش مبل

۱ 

 میک توج ولرم رضی یم ےس ےک کہ عالم ومر با سیما

 و اھ لا شیر یو نی لا تر ےل درو بالکن رها مم

 “دیش تی رکی ری ترم س ایکن ایڈ هر یر د قارس گو دا یو شرکا شرعی ےن اخد

 ۱ تقانم کت وهم تک نھ تنکرو(ى تو د دامب ںوور ہ 2 ےک تسور ےس ی یک ےس مر لر

 ڈال سلا بو باله روا هک ام لم توکل و ٹیم و ےک کلم امن امیات رش ےک رک ب "کرا گوپال تک یک رف لاتر ها
e. ۰ ۱ 1 .: ۲ 

 * اناعا ٠ تک۱
 ۳ ےس ںیہن ےک اوو لو جت ایےن تسرق ےک رانا تاسلا عم اج را یاد ازش افسر

٩ 

PEPEےل و یت یا ےس  



 رام اذنلااطب ۹۰ ناله سل

 ےگ شراب ار سین شود ںی قام سئاخ بم اض اک کی بر لیسو د رپ ساک فو سکس سرش ےرسود روا ں یھ کاپ سکو رت نام کسر ی کک اد تام ات رر ام کاش ین یتیم بنر یز بزدل دقوب نہ. ات ایان لو اے افا نانا."
 ۱ ۔ قم اب ها سوی ادا 1

 ےس ازرور سب توپ اے ےس اندر او سکھ ےک ید کال کل کسے امن ںیہکےس از وو f قول روس لو ات تام اسم هی قيمت تو ساب سا ۱
 چپ ۔ بشود کیس من نامت یہود نیک ۱ گرہ دا ںائشکدد کت رپ یخ ےک فر ایگ ءاش سا یدکی سیروس یوی دابا ےن مع و وی یک مع ا کک لی رک مای نسخ کردا ٤

 7 ہر نل ےم مر این کے ں وکو نا ےس یں سارک اتا و 07 ٢ا ےک حا کک تو سنا و دل عل کود سا ہن اس ےراوہ نا بجٹ شہ ام ق اہ ےک ںولصیو گن دن فیش با گو -ج ۔ںیہ یر رایت وب ناب ےگ ےگ سب

 تراس تسمه

 ےک ی چس “چا

 و سس سس جا

 ۔ مر سنام ن مر سا ےک

 کرو سر ید از زا ککے سرو ادرک ت امرتسر س اے ات کک ینہ یہ اھت زوم طاهر سورس رب تالاین تالخ ےک عزم ی ارب امت اتارا
 نم کر ویک ےہ جت بیر طوبی سن وکر را تر نا ال ۱ Jife ۳7 ادیت امان ار اظ سرو ا امر ےک ا کل نم ا تخ ےک تال یر افر لقار ےک توف
 شان رک اع یا افر کل الا یو ررر رب سرش کم عینک تیره :

 هی پور اس ارد یے رو کک ات یارک ل وقو اس اڑ س اےس اینو تو داور ٠
 2 (ربدروا 2 رک ور پاس ایک الانس رم شیر او کر اور الکی ماش:
 عتبات يک بز يا تم لت ازت وزا ھت ےک ب ۱
 سر ھے وک بردا توا تالف ن نوش ےس کیک کا ند انها قطر مردم:
 راز القا کس کہے تازه ےس ےک تست روا تیام تسویه لا ۱
 رخ ولد کنگ نواب یک ککے ناولو وا ںوتامد ےک سنے یا زکر شیر يبل |
 تک راوتس طر شمار ادا تگ کن زن شی گاو تک تشک ور ےک املی ۱
 ۱ ۱ شرم |
 ها کم نو بین تورم لر ماسک دید ےک تو یززر گم ا

 ۱ شناس ورشم امت رود ان سیو بر کس روا ۔اھنک اما سر اکر ور اس ےک لوادر س ی ا رگ اترا

WO [416۸ 



 ےہ ۰ ۰ اگ ےہ ۰ جت
1 

دورہ اکا. تیر نت اک خم ام سا یر هاش رام ےس یر ام کے کر رنز
 1 کتیا کیا 

 ماننا الیاس ۹٢ ناو ںی

 لر | ےک او ثنا نانی و الکترو گن ےک وات تک کرہ اور اباد بروم

 اف شوک نگر رسد ین لر هرم

 ام برق ر کرس انشاد اک ارد اے کلکتہ اندک آف ےس آر یک حد ر لاو تکھخ یک

 رله ام جسارت ےک ارزو جی کا

 ی رر وز رپ باکو کک
 راقم | رام یداز آید ۔ بیرون ان پردا ان ام کت تریبون را را

 ار ردا ل وات اکر سوار را 11 اورا کل اردا و ہن ٹن ا۷ت رہ اتر وا تسر رو رز

ہانر بدر سیا ت 2 ارم کل واراد گرو نوش رس مچ بشم ےس 7
 : انا ۂماغر وا ۔ے

 تسزف ا شر اداکار اش قل تاد تیر رع کنگ خا اسم وتر ا
 7 ۱ ۱ ۱ - بستم روز ات ےس

 ۱ ی اکر اشرپاضاتت کس گویم ا

 ۲ اداس اک کو اون يک ال ہر ین ویک رکے انا ار اس یک یک

 لطمه یہ ےس تقاط ات یک ںی ناپ ںیہ ث یل ےن کک سر یکے

ک وم رپ سا لوا ےس یں ا وہ ےس تشو کن نیل قوم بنت شو کئ تر ل
 : این

رد کمر واےانب ر 7 فاکس با سا راولو
 1 7 ترا کیشن: ےن ںیہ کر ودیا رکی و

 ممد لارغا یرفردا کد ازای و ز الوو ےک ےک اسے د لو سل تای یواش

 ٰ اتر ےک نر رپ کے گیر ساروا سی دور اف یر کر یم فر سکس اف

 و کما کس اجر
 ا د آسا زکات دا رو قو ےک ا دو رک کنی

0 
 بج e ۶27 LEIS وواشلاج. کشر وک اکن انتو نمرو ناتا شرط

 < ارگ چرا مک کل ۲
 ا ااو نہ ۈن گیس نوت هدارف ارودےکب 4 رم سر ر ےس وو راو مک

 ترس کن وعلما نکل ترک کا مد کسر وو۔یک
 ا ےک تما ذا بایتپ ےس

 تقلب تنش روا اک ساس یر الرب تک تو ضم رم
 ف جد

 هد ما پاب عد و درلو ےک راز رو ای رام ہک
 تما



 یان اش شاار qr ۱ یاس سن
 ۔ےہ ی وتل را یا رپ سام کت قاط یر جا بسر دز و یم ےک ورم ےس ےن ت او ستر سا ون ٹٹاو ےس لام تروس ر شاعر دوا شام ئ ایس

 نکس من دوزی ایر بنر ےک لب دم سرا اتر ارارگپ کلم یک نواب بوس اینم وا لت ارافم یر ںام تر ایا ایا یبا مر ات اتورنہ ام اک کیتا
 تاران یر امو یتا ںوٹیلزد اتم افرس ٹکا ب کروبی مک سبب بان اف فام اں املی ا ںڈدد نب ...رگر مای اتومات ملت فاکس تاوافم ( سوسک دا زیستن و نوت الو کس با ےن
 ٹین اتس ور کر وک انکل اکا رب ےس باک و یہ ان ارات ما اف هک ےرسود سیکھ کب ایا 7
 جار د|ہاب۵) شی ما ماب مز لابا شر اس نالہ میم یی اپ نب کرک عن نر ناقد ب ےک سا ب )الا 2 ... فاش ےکر الف ۔اھ ور تنے اش کات کش 5 عا ھے سلا از ے ولاا س در
 ےک ں اس ترمز را ےل فر کلا ےک ےک ا ء۱٤۱۸ ری روا (۱۸ ١ ۰) وان یا ۸٤ )لک
 _: نت شرم BE نولس او فار 02 ےک گیر ہدرنو اعا

 یارک اره تر قت ع ےک ںواملس وک ھا اواوس اک ارگ ال امہ 27 اور ےگ لیپ و او یکے کم نا تم ےس تہب ایہ داماو ےس بس اک نا رمد امری کاسکو
 ای اف ےل نیازی انے یب ےبرص سا ہپ ت کشی ہن اف تفالف رد ا ان رایت ںی یک ایا روزت فک مس ےس ید - کاک ف یابی الا ی کوم ےس وہ کر اہ ےس ںیم ت الط ےک ناسارا کادر یر کر انخور الردف اچو رب فالف ےک تیک یو فر نودایف کیم ایم اک کبد یں ساروا پک نود اینا بہا لو ولاا در شید اطر یت هد اتر رومی وم !یروشک مر 1

 ررفا ور یی سنا 21 یاد رک ص ویران ت اوو تو ناف ها لو رانم مرا هو فلش ر نداد یقین ول سلام لری کس تیک یر موج مک با
 ۔ ےہ کش مکس ےن بیک تام ا اک اکیا ام, ل گرد | تنال ل اطلب ییا ٹک کرد نکس نا ان کروا تماف رادار شال یہ ےس لا ےک رہ داپ ود ردا * عبرات ھو ہادی اک انی لوک ردد لاا ا نیر یی اکے کن ایم لیٹی شک تب مرور اک ارزان تالا ےک تردقر البد اوراق ماش : سات نو کریس و کس نا ناب رو بو ےک یم تارا دہر رکن یگ یو ددا اسید

 نت زیر اک 8 2 ےہارس اردا لوس ارن ےک ا ۔ ےک تنشب قود ۱ درس گول رپ فرح فیکس نا ۔اھتر کپ لإ ییا داود اہ یی اب کس بس رگ وررا یم انک. و اے سردز ےہ تاب مدد ا

Marfat مصر 



 |16 ابر وین تا گل ارت تب رگ یی ی گارد ب ۱

 ۔اڑو کدو ےک کلمے فور اتر الا ےس بسا یش ار ہا قسم مر رک م
 ا ا ےک وت کب لیاود کک ےسرپپ سا ادت ےس اذ ودا ووا ایک رہ کک اور یم تس ایس یک ور
 ۱ کی و و سمت ها ما تک

 ]نمک بدر کو رعد سودا ترا ےک ناخن شش
 ۱ ۱ ۱ بر مر

 ےس ےک ناف نب جب رزم اس الفبا ست 1

 ۹ اب ترار یان وون

 رونق دار سر سر بر بلاو تیلور ۷

 ے اشرد از ور یاد کسر اراعا ےس عو یوکے ےن

 ۔ےہ وہا پ پشر ڈیل ںیم ویکی ماوکےس سیم ےک گولے نیل
 نانا ومد رولر توس توام ور ته بل بکر )۳

 مال دلم تشوفو ر شش گم تیر ار زا رہ کار ہامیکر عش ۱

 ۲ . ول
 کرارا کنار ار دواک ہوگی امت ترس ا ویزے

 ۱ ۱ ترابری
 پیرا ر تالار ۶اک سیمی کا ورکا یا کاک ونکراکی ای لان یاس ور

 ررق لا ںی ار گی یا ےن ون کسو ایپ وتمدد کسر لتا ےب
 تایل

 لعبد لاکر وراس 7 امی ارکان ید یاس لوا برا

 ۱ دیگ رام `
 گر ماکت ساس بگی بز یاسمن اوپر پل یتا ر

N 

 FR کک ان عم یال اک ارد اد کور سنہ ڈھکی ا یڈیک ب ست چو حح ی یھ یم

 ا یا ا ا کپ
او یب ہاشرور گن ار زورو بشی اے ۱ رص تضر یش اونا آتی

 1 ا ناک راے اک ۳1 

 جت رک چاپ ورپکن وک نر سکے پنیر لت اڑ



 ۰۸۵ نالکےڑب سل ا ۱

1 5 ۱ 
 دلو باصات 7

 ۱ ۔ ںی ید زج اص سر د) ےن داڑچ ار اس تستر اتو 7

 نیر زا یو امسالم اب نی ےہ مان ادہناھکر ۷ نلاو کپ ایم مای زا

 2 ی و ےن دین 7 مس
 کک شا ۔ ںی بوت کر ارگ ریل اد تا شا شو تار ام رک. یواش ردا ی اھ پیدا ما ارت شرک ا

 هارد رسم

 اشکان ی نوکر کردہ یس ی کدر د اوا ناک ےہ کرک ورد یم یں سازند کم
 سنی ولیکی یم ںیہ نوک یم ےہ اشک اورہ سماح اک اتے سا

 نیم کرک ب حا واش ںی یا نان روا مع یک اب اہ را را شد
 نوزع بت طی بروم رو سا اند راک رب اکا کا یب ےک ساب امو ا وک رشت ۱

 رک سیب. نیل رک ےرانتاے ارمان 6 و اردا روم یک سارک وا نیلے اپ

 هی ی مه ستار ون رگ یراق تا یراق ترین
 درک ںیدرک خم سکسی ترا روم واتس قت ےک گم اش وما ريز ٠
 اوون مول ےےررا بر ناخن ۔ںیہہ اعد فام تار ان الا ا سز نم اھ اپ ینا چت سما

 و باک اوہ کن ا متر فا ناف ند الاب روا ر وار ر لس ی نبذ ےہ ارب درک لب لر

 - ںیم واک نا ےس ےک دا اف رام تا علف

 و ترم ںیہ نارتو لک نرم عرس کو اکے سود ۔ ںی رے سبک کر ا یر انب اش نیلاواطمیت بس ثڈ اہ
 سم ںی ےس کت راد یک یکے بتا ہڑور تن سیا کن نا لک کالا ےس یا یہ فرا آه
 - ںی و اش نام ند ی |
 سن یک ںیہ وچ ےس بیا ںی ےس از ا ےہ ھچک ےس م را ندا اقا |
 هم باک متین ا ۔ےہ نان بق قم اں یم تد لرو یو ںیہ لئام رل کت وضو کوس دو اب ےک دا |
 چارت ںیہ یگ |

 روا و مور نیرو سم هک ےک لیکی وہ نامے میا بسام ہاشرم لیدر نام اسید ۱
 ںیہ تیک روٹی عیب ۱

 رک اد پا ےےل بح اسوا نون یہ تقی لا هم ترا امت نب متر کب حا واش
 ا رات درا کوک ایپ نہر گو کیک لڑے وردا اعد ںی مول رگ ناور رد ولا
 جلب تہک سرت کے پا دا ےس ےن پاب لباسی کیتے

 گز ین ںٹزو یہا بیت تس اپ "تساوی سویا ست آهو ںیرود ےک لیکس

WO jeje ۸ 



 ناصر
 رل رزاق: تیبا ترا

LIDIA 
 2 عدل تب
 | لام یاش کت رت

 0 ر /

 ریش رس

 ماد رتی دداا
 لای ترویج
 بایت اکں اتش
 اوہ اکر چ ےس ںوہ اگ

 نیر ماما ںاہک ل
 کٹ ا او او مور

 ار ار

 اشرف ل
 ساب
 هکر درک نو 2

 ابتر پے نامے ر
 ےن ما ےہ تے وک کدر
 تیک ےب ترکی و

 هاش ام رر یر آیت
 کودک ےھت کرنا کن وزر
 تہ اوا کر تد اں ٹی یی

 سل صوت ایک ریس یا رس و
 اد اب ال ضم یر
 نو ئدازا تب ںیہ ند ناکا

 ےک واک وفکر سا درک

 اات راپ ا

 سرا کا ںوتمڈ یک

LILA 
 لو راک ور بس رب
 فرو ری

 ےک بلا وک 6
 نیلا | ںیم لر ایر لرد کیس لیپ

 ۰ یاں یخ نک ویب ٹا
 ٠ راغب ںیگہ دن ایکو م اع

 |( سرد بیلغ ای نوکر ایپ

 jP ہا

 ۲ ۱ ۲ ۲ ےک ۱ ١ اج

 اب لیک ۱ رام امن یا الو زل ا۷

 ۳۲ ھ, ہا ۱۳ هه ما

 اولی اب ×۷ بناطسیڑریدد
 ۳ ھ۸ ۱۳ مه ۸

 ۱ هارد قر یم
 ےس نادر ڈر کٹی
 ےس ل ارزانی یار ےس راو

 ےس ات هک ین قوس
 ےس ںاننماد لک مجددا

 هلاکت سنا طب

 یم ارک گن رال اتناو یر

 تک

 لا وا یس یسک رم و یھب یب عم
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 ھ ۱ص3۸

 ۶ء۹

4# 

 ره ۲
 ۶ء۰۳۲

Marfat 
com 



 نسر رہ

 بش ای نم
 . یار فار سک بب وتا

 تار یوتاب

 بعام ناب الا راس لیلا ربا
 اس انک ات رر ود

 نگر اکتبر اب ٹوٹا وا
 نیر هاي ٹاک
 لا 7 اڈے نیک اب الا ها ار باطن

 ص/۰۴ <ٹنؤا'اف از فور
 . ےہ فکر گوارا گڈ وام

ilîکن ا۶ک او نکے یک رر 1  

 1 ٠ وں لعد سا هدر ین بس ات حیایی

 عبط تالار تن لا گی بسه | سهم

 کی آسا کس ترنم ےک
 عن رک ۱

 ٠ ر هک کک ۱

 ا ۶ هی 9 ۱
 ۳۷ مجاهد اس اب لادن ادلش ٹر
 ۷ مس تیر

٦ 

rg 73 ۲ ۱ |  
 ین رم

 ۳ ۱ 24 ن

 8 13 2 ایان ۳ ۳ ر ۱

 02 رفت

 ٤ ھا تر ےک ضر فلم سم

2 
 رت من 7 ام رم ککے ی تو دوا

 1 مر رط) سم کروم ول
 ا اے

 | ا ںی

 | ۹ و
 مرض رش رر تام 2 تک

 رم

 ۱ ی ما م 9
 9 ا 9 1× یو ر

 ام رے ےہ 2 ت ها زر مس ۳
 ام ایر یت رسم زم

 ۱ 222 ص نر وک

 گم زر

 داد
 ےس

 هی رات



 2 ے یت تم هی سح

۹۹ 

 نایب سلم: نرم
 صحبت ےہ

 ہرا تساوی : سبک

 )کارم

 ۔ رپ وہ تع اک رص دای امسال تعاد بجز یاب تان ہک چ ےس دال کوک کت ہی نا 2 1 2 ربا
 لا تق کہن امنا بک سارا بالا سید فا چدن اےک زن اش بص اسمان
 ماسک سا روا گن اک رد ےس وار وار پچر هلال تشنه ربا ص لو فول ےس بیخ
 2 اک سر ارد شیپ .نرگمر تحاراک رمز ینا ہد او 2 اب کپ نم و ےک سس رر نر اردو ساف

 ام اار قح رم تر تا یضس لب ناسا اش کت ایمر حو تاعالا دش
 ہد اسد تک ےس یک ل ں ویک سس یہ ل ایکس ا کت صفی ت فر کک اس ےک دی چم یش روم
 و لم ت شور رکن اے جیپ ڈس ا یک روا ہے کرار سرا را اھ کرادی ۲ ارپ سا ےک ۱

 هو کے امر عادی اردن اصلي )ںیہ اتو دپ دعا ےک تک تلور تقی گراف
 ۱۸ اد ذلا رک ہ سا تست سهام قو یس ےک یاد یا یر ارم مچ تا

 ںی ہے ک سا, ںیم واش ےک سارا هرکس ام اک اب ےکت نا یاب تمد ییہ ں جن اردد ےک تدا ۱

 اسیر ب سرامیک لا ارش ےک ں راو ںی ناولا ےک لا
 علل و اروا وام السا ا ےہ ہمارا )نت رود سلب و توان واد ڈ ہا ب ےک تاپ کک کان 1

 سازان ایک آن و تقادوپد و ت قاد ےس نا نھ مار ن الس سہ ےک اسلبهپساہبزئاس کک ئ ز
 ین سج ارس نیس ارت ۱ اوس ےکرباکاب ےن کس با ۱

 ابد تمام هم تر بحاص ایست ٹر ارد ورم نمد شیپ ترک
 سکس شيذس اگر شصت



 رحم ۹۳ نالے

 ی و : هم و ی تر

 ساس ںی ےس بو ماه نیل اک پ داش اپ سیم اکر ا دوستای ارنا ۸ با ۳ 7

 یک ٹن ید ےس پ اے لاتو کرتا .ےت لا ی قار پااب کت ران ل بتر یکاکر (گ ب ۳

 ہلاک بے اج اھت سےک اکی امری ناھا ا کی ار ااگپ آل گلاب ۷کتمدر و

 میل فسا نی تساب دوا لاپ و ےھت تک مس اردا نمو ززعم ےک بے نا یاد نی لا سنا

 ۔ےت یب ےس ی داد ےن ا فرم ت رفح گپ تب کب صاصرومشٹوا ےہررومای دو

 ۰. ںیہ ےک لوم ترامس دوا سہ نم ارا عا کسی سوا سس کیک روا غرب : نابود ےک بحران ارم

 مت یک ۳ 2م 1 ۰ مس ا وج 7گ 2 ور رم

 ۱ مقیم رت ار مساج یتیم ہد ووجوب کا کل ںی سرا ر مات س ع وش ںوھ ۷

 :i مچ ٹلافحوا ۸ اکسس وچ اھو ہیچ ساس ےک نہ الو تی برگر ناروا ےس سپس نام نورد

 ا" ہر وب اے اہل اد کپ آہ تساوی یخ نوا لب 7 هراز هرب اعیڑجر هرچا هل او کپ اب ےرںوکم

 ۱ ۳ یخ : n 7 ےک 1 :

 لی آي رد کیک ںی ب سد ہدیہ اش سرد سینے با اض کس رم س ا یوا ل حاد سردی ر۶ ےک

 ی دسر تره( تپه یک سد را شیک راس یت
 ] وم مے رک و و ۲ .

 ۳ واتر شم رک ب ح اع لب اشاب الو ی ب حام تا الو مرو اعح اک اروا یر پوران صا پ الر ترض

 ۳0 2 ۶ 2 2 دن ل اصح شری ںہیں وڑالمترطہانب تلک ت یب ات اھا ات ص شا تا تير

 ۱1 ےۓےارواےررام تع اج ا شب بآل ۔ ا ازال ےس تو ٹن فا رک ےگ رک 1 كس ےہ
 < ارے ها ست اب یاس پال امار ت راد د پا ےک ر ریوی لبه لر. تسسچد

 2 ۳ 6 با 7 ش ۳1 4
 رہ اپ 0 4

 3 زی یوقوشرحهپ ےک اا ےس یہی کپ آہ روٹ ٹاور لت واک فک سا یس ںیہ ںوراد ڈر ےک یہ وو روو

 ا م

 | ها نادر پس راو
 E ےہ چت 17 ردا 4 ۶ : هاو سرچ 2 ۳ 9

 ' | ٹلف اثر لازم رک آں امی ےک دہ لحد ںی لار اد وارد یی شش پک ےس صا حرمت رام

رد ےیج بح اں یہ ماں ایه روا بحاص ن کر ازور حو be <| شراع یک
 7 هات سردار 

 1 ہہ داغلاپ راپ ںیہ تیم باف کب آه تس زواج وارد رپ بیعت راک

وب شیک ات لس هام سر وس أ
 7 ۲ 1 

 ۲ fe 1 و یر مر ۳ 4 چت 1 7ت م م ۰ تب

 7 کا قلجسا ۔ ےس نام اج ھظارطضمو دا یخ اطلاع ریزان االوص سوم حور یهو اسلامی

 7 نو تماما لاری ی تیک چ یب تا ند کری کیک گے لی لاس ادونج ایزی ررر ےس |
 / 9 رت ۰ 2 وان ۷ و مس 3 ۱ a رب 1

 1 راد قلب تان آی ما آجر ارج تی ںیہ تلف اک اخ تم ےہر ہک اورا ا

 آیس قا پا اکا سا: شکم لیا سرور اف استر سد لغو ا ق |
 ۷۔3 س راس سا۔ےہ لاس رہا حتی کن اتد لا ینا وس رو

 1 |۳۰ عا ا اج لا دی ںیم ل اک لع ےل اس یا یک ا راعا کل و مسی امسک

 لا 4 0 رح ےک fe af و ی 7 ۳ f 7 مو

 ۰ ۳۷۵ت عام کر ند نا ساب زا هی ر یتش امضا نرگس ابا تب دداعیوخ

 کا



 ؤ1 نا سم 1
 نامعا الوم

 الوم ترضحابل ی نایب ںاہدردا کلا د ںیہ برا والا ےل ےک لیکن 7 دیر رب یک رد نیکو ںی مہ لک تس اپرا ےن تام راد نولو مارا یک کی تو ید ارش شک شود اماں اد اتر گیم من ۱ ور فلک پ کیو اب کو شایلرصح ںی تای ایہ لوک لک تپ ک قیر ی باس اح دم گار ادا ورک کرت رب

 9 «شحریصيرضر دایر دئ ں ی پا سدا اچ راپ ںیہ تین پارکی ا تلم و را رم ےن ںوٹنجحل کا لضا و طلب تام چ و رساں یم بتول زم قلت ت رطح دام کس اہک زور رر کلر عت ضح یم یف نی تلات قسم و کیی هرم تر زد یا معا از ا قال ترض هم نا لس )مال
 ر ا چتر اک اچ یت دال بلاط یا خال تزعروا ید پس نم ورا رب گلم ت رمح ب حام ن گران یخ قم ارم ترفح ےس لس ال روک ارش یر کن اپ آسا شیره برا ارت مر تاب شر لو اج زر پریا اس نمد ارد تعارض لامپ ےس پآز یه. سم ےن تمام کی راہ اسم ی نزن انس اس ماگ سما ںیہ رد ںیہن راما ارادہ ےہ روش ورک رد ماش راد تر ۱

 مس 4 سرک ی شیپ پام نیں ادرک ےن یی رح ترضح پہ شا: ےس سار ک" / 1 ٴم رم ہہ ٹو رف
9 02 

 هد بار بز اف صنِإ آے سما ےر فورم ںی خیر نیس اس
 1 را 7 1 رت یں ادب اےک لارڈ *,امنلا بہن لاتحاد ت دی ری

 ےرہرد در ےس ترا رد یک روا ےکوہ ترش ےن ترا کیم ئی ۶پر 0 ہہ اچ یکم ھا

 اعرب گرمسار ٤ اغار نر الم «ی یک اشرذامالع تر اب اح الصا 1 شیما

 یہی یراق هست ضم بس ںی ہیمولسارم رو روا لس بیل بینید لا من
 ےس رام ںیہ افتاد اتا رد ششم روا ں وم

 7 طعو یت بق اذ آند وو ااش تب رودسر اتے لیپ ا

 ۱ 2 تلسو ب لر ور یماس تست اهر ابر وا ابطا کے یم وا 7 ا س
 یم امس ارگ آت سقردا 227 هم باش ںیہ اص ئی ظلرد الع یر ۳ از تا اب و اناکس ییہ بن ۱

 رد تیک آں ی تل لگماں یت سایمداذراف شاخ يک کم ےک پآےس لا یت بہن
 ۲ ۱ ا یک ا

 رک اص کرا نیت نس ایپ توکل بکار ی اا یو



 ۱ وسمفسہ-س مہ

 کت محی لو نسر ل ودر ی یز وار کی ایا ےک او رودرک

zir الو" 02 
 ٥ ی یہ و موج ہوس نس روس

 لی لص ما تحرےہ ان ںیرکو کروا 0 اس بزيپقمامواف ساھکروا اپ کیے ہ تاب یا
 تن سرو کب وصل کس ا ےن بعام یم روا ہو وم ےہ چی اکے اکر ی ےس لوص ہا رک اسلا

 اف مجد درا میچ نا دی شو تہب ہد کور کس می درک عم کیک نعم کر ہم تیم یک ضیاع لال نت انار ورس
 4 2 ر 4 تر

 | حد تاجر ج کک کپ ںی تر سی گند کال ںیہ ات کے اب اڑ تہب یک نار
 ثا فسا فور بم اسد شمال ےک بحاص اظ تاب سا سو د لرل یوا رپ سا

 و او رس 5 طض 2 ۰ م 7 7

 رج امم یم ایا رم کلک دار امدس فاتر ر شر کپ تر کت مل ایر کے نر رٹ رک دا 7
 تم رک با

ِ" 

 رشک تروس رف اک

ی “ٹکر یم ۷ ناس لس ی راب ر ایک یس
 یت رباب اھت اک

 lG رر ں رد نا

 ٢۰ ں : سد سیلاب ادا ےس لی الم

 یک ب حام نم ےک راک اہے و اڑ اک ارا وم تس یر جی تروح یک السالا غار )۳۷

 ضد اف رح یا کہن پا ج پچ د مپ تم
 ۱ 27 ہو ےھت ےک کورو کھ زر حاس

۱ 
۱ | ۱ 

۷ 
E, 

 ٌ ۱ اگ طو رپ ی عن ں 7 یک ل یمالس اوم ا نرو

 اد ید کد کک ور یدجرسلساکںن ڈس رد ںیم لاج دیسک عز وا بک نر حت لو ازور امی جد لرد

 ۶ ود نبی راحمو بلاک آوا نشدم ایلام ارج تہ ےن ں وکر ںوفود نا یم
 0 ھم ی و “ےہ رو 7 ۳ ۰ ۳

 1 دق وذ سپس هیات تار ساکن اردا الب حتوم اکیس دبیر تہب کس دال

 اول کتان ات انچ ساب تی يکي نیک
 الماسا کل تسب ےس اوا را واتا لرم واسم وک ےک ہہ اا

 TENE ر بال ناب ہرلعم ےس س ارے اهر 19 دایک ۸ ۵رب

 درک رش بوم ا و کپ اھ یوم ب اھو

 سلب بحاس نیت یر وا یل چسب اش فک ا ےک راک

 سا یک او یک اش باس زا تس یکی مسا عید ازت فہ تند با ی سجے اچ کپ کسر تنی
 ۱ ےس ہر و 2 ۱ ۳ رہ 2 هک ۰

 ٰ ۰ بول طب جد یک حی مٹ یضارکب ح مپ نم ارور ےک شکر یا رم و رج ام ےس لیگ اداس ا ان کی کک

 ال وا : ۳ ۲ LIN ® م

 < ت إب حام قفس ہا ےہ یر کی یہ سیغنع او نیس تین قل یاےک فول یل

 j hs اس ساده مگر ومت ےن بحاص تل یومیہ تک نکے راو ساب روی علص

 4 تیو بحاص یم یا ہہی د داپ هدد ال شوت سار الوعل سا ےل ےک ایہ

 ۹ اروا تی کس اکے اما کے روش اک ےس وتر سا کیک اساں یہ یل 4-2« دادا ےئئا اس ےس سا ےک عاصم

پاتیت ال ےس ب اجا پالا ےس تط نقد کے سس ای ان
 7 2 کے اوج ےب حام ی ه



  ۱نایب ٩۳

 مار ان تملک زیارت اک لاین و هروا بصاص یر اجل اڈل ہ اد گہ دادا سا ںی اک کپ خروس
 داسا ںور رو اوا سل را ںی اہ اعررب رس الا ید 7 رح اپس زوم روا نی ید تراضح ںوندد جا اج :
 ا 2 توپ 77
 ٹاپ رول« نامور ا ےس ہر ادا سر تب لوخشپوپ تعا تخامیکس ا ددا گن یه نوا :

 بحار اولاد نخ ازم سی ںیہن ع اتش کت دم ہد ںی لاش باورم ج ںیہ اسس ےک عانا راست ندا
f 7 ے زرہ اش ےس بابے سدیم ٣ تنا نامی رش ا ا 1 تا ثبص نازل“ 2 کرک ال ںہ یی لہ ںیہ فرا ےک لتا ما 7 7 2۳2 ر ( رض کس هراوایسا اش ی واشفا کم رانآردا "لا کروا یی ا خلسج راج رل اات ماگ ام وف ١ 

 نایلال. تالا سنا. عش یک نا ا ۰ 22 ٠“ ۲
 ی نسب رب نام ئی تا ںی تفراخ برد لورا ۸ ِ ر ۱
 اد هو روا آسیب بام رکا ل ابخ کی گرمای تہ بابسش نی کرب ددا بل مح ں ویڈ
 ھک وہم ناچ ارہ ح یے رحم ےس سا لر صا“ سنہا وادی خاک ینا اب لاری من مچل منی چیو
 ۔ ںی یا ب اج ےگ ہ بس تابلو کرکت اکسل کس دول ےس ساروا اب گیم یک رد ۰
 کروا زس تشاد ی ہک ںیہ سپ تپ لذا ماگ شک گپ تین کی کت ادعم ۳
 ےن یتا ہ يا ےن ال یر ن اط کلا اش راهش رام یا کد یم ییا وداد نہ لپ ساددا ہد یکی ایبک نمک خوک کس ا درج ےک ییز اکا الصح ںیہ سس 2027
 ميدان اروار ورو روا رپ او ام سا مر رک« دسر ع اد سا ےک یم انب ےب ساد ےہا س ںی ےک ا
 کیس ڈ دن ج سد ےندنج ییا تایقاو رب رو اماراتی تفالخ نفسم ۱
 ای کرک یس ےن کا ںی عبد ٹن اہنانآ×ں لو هک ده ترس
 ۱ یاد مپ لتس ا ستاد قلی بس ان

 ےہ مجرم سلب حتی نم ذیل بسر هان کیم" ۱
 اپ لع تر شاک سا ںی قمی ایر رکل کی س جد کیچ ہد ۱

 یراق ادد آی سر یہ ! ياض یت سام ںی ککے د اسوا
 ےن راک یس 72 سر کپ ارش ےس ج چ ی لنو یا سيني :

 دک بپرسید ںی اپ بار ید کت پارک ۱
 ےن مر ریش ساق کن اپ تمایل نکا اھم امید انآ کج هدر ترسیل مربا اتے س اے یر وص ای السمروا ایسوس ناس سہ ںیہ ۶ش رخ شو هدر ےک س اے رد وب 7 8سم
 ہزامناعی مرتب تاک طناب عدالت رسم

WO jeje ۸ 



 ظفر 7 9 < نالی ٹی:

 وس سا ےل جت جوش خم ںی ناتن کت سرب ےس بس ےک وه کس ایر ئاخ ےک کن طا ناف

 بیم نم شا ثبت ریو ب اوراق لس کی ی یب تاو کاک
 کس یک اربد ترور کسی. ت کم ںی یدازآ کرک السا مرمت ےک اک
 7 ویسی هو ما تڈ ی ددرد قاچ دمت تملک یک وہ ےن اچ ےل ںیہ کے ںیہ کس لو

 ا ما تلی یاس ا تکیے اراکین
 ۳ . گپ قیط ز ںی گلاب بتا کہ دوم ںیہ کشر ےس

 : 1 ۱ ہے
 سن مرا

 ۰ ہاووہ دز ۳

 گه لایت ٹیک ماز آر و رج کوہ سیل ےس یل کت فال کن قید م
 ٢ ںیہن و شوی ات سد کوش ٹنل ترا ابو بح رگا قاطو م
 ادب سخن داچی رص و درک مهیا اجاره دات ہی د ازا اات ار
 ایا طب اکا ایش کے جهت یاس شا تراس
 چپ ےس هر سیر ازت کاہے کد تومان کروا اجےئ سد نب ند 22
 اتار وہ ہدروا ےہ رب کں ریش سی سا تین جاکر دا اھت ار مار کے کوک دادم ا7

 پا بس باش و ارے اہجناتے تاس یتیم ات قوت

 ۰ ۔ںیثہضصحں دازآ رت 6 فس موروا

E ۱ٹپ اپی دک تب  
 | یی الجاسوس ومنا ےک کرے تير انار سه مش يا عش
 ہلا شاک س ںیہ تالان قت فو ابی س سد ج ارا یدین اےک دات ےس سیل وا ت رک ںیہ
 کک رلط سما ںیہ تالاح ناچ چپ شاہد بیری کے یلدا مت سا گر اه تر نٹ
 وما ےس راے نم ج کیک ف نیچی ےن رھن ادا تا س سا ہ سیر تشنه

 ۱ ام اراپ سرا
 ےک ناچ سہارا رم رب هلی مشتری کج ھھو 0

 ۱ زد کے یت داس شک رے ی ع خشت س بج کری

 تمارا تقی میز
 ندیم رب کمان جو گے مبسبار تخم
 | ذبیواسايباں یقبہخنآت)للزئاتنتلور ضرب

۱ 

 د

a 



 تک ۱
7 ٠ 

 لماس ا گامی ین آن ید کیپ یف اکر قام بالا کیک
 تیر شات تر بجو ایر تہ ان امن افر کو تک 0 و وا

 ناشی ےک رہ ساب انا ا دہ کر یب ۱ ۲
 لب ےل ےب ےک وچ بل کت اقعد تل ۱

 ۶گ ا اف ں ارد / ۳ یر سز ۳ اینتر هرس ی ےہ سلع لاعب قم بم | نیشیسک سس 2

 باک شروع لار. ےہ رےد داو تداعب دد ,OAS لوس ٹراغے نا سو دار رم ال الو اں وز

 ںی سر جاسک بکا کس یس ےن ناصر کی دازگس ںیہ سال حا سا
 را سلا تب حاص لا بیج 1 ترض ء و: بحاص ملا تسیافل نم ترضع شہ اٹ دز ارام تیضح
 نا سار شر وام اب ترضح, راس ہبہ تیار با: بحاصد بش لو سا اوز لوم رتی لد
 للہ شے لع یو ر اھل گر یا ال وم ترشح لم سم نزدیک الر تسرضح «ی ودر سکا رش ان احس روا

 12 0 7 7 1 0 1 ۱ ا رر 221 ۳۳

 یرا شه انشا الط ل سل بسا کش زر لادن نم کج ۷ا ناک گ ےل ضو
 تسسواء ارگ مو بذ دت ےس تہ ےس ںصیب بج نر ےیل یس ان اب لت وہ بحاص هاس ترص. ی ےس ۳ ۱ ۳ 7 2019 a وا r ںیہ “٭ 4 7 7 "یر ۰
 درب سه, لب حاص وان ارب مت علا زوم میش کوک عا ع وش ید لب دیک یاد ےس

 ساعی رم لو ۳ رطونت ںی شا رہ ین تاک: ہر فا یورپ یاس سوپ 2 سب 1 ۳ ۲ 1 0 ٣ رر ۵ رحم هم ر را 1 ۳۹

 یل لت ٠اض تی ین/اہ+صذ اں یا۷ں ۃیحاصِیزلافحالمںی دوم کا ںیہ سابا

eدریا اک س ارکان رکے ترک ںی یدازآ نج بج ےن بال  
 نیم دس سا رج یار اظفاکں ورام ضر ےک س ا ۔اگنپ داس ٹیپ رک ادا کر ساعی ۱

 مش واتس ےن نہا یر سکس پنگ عاج سس سکا یک سایپا
 روس ا اتا رگ اس لمس تام شک ا لک فاکس ناکہ پی درک ۱

 ربا اقا مفلس ظر زین لباس ےنہ عرش برج ےن تمر نئ
 ۔ ی ادرک روات مس

 مور اراذل ضم ےل ےک ےن کان سس کیش تا 0 اسب طب فک ساسی چوک في شناور فرش
 جی ترا تپش کسر ےل حس وی ڈرے صراع لغ ییا ے ں واں وزد دروا اک ایا

 ۷ تر تر ےس ۱
 17 رو دیس الموت ںوھنار وا این رسم انیس اال ضحریش هم ان وما را لپ حاس

Marfat com 



 بتا نالے

 ۳ 7 انس لس لومار واک
۱ 

وے ر ایر اےک ےہ ۶ هادا لازم لوم
ارب ےس و وار سس فتح یا ل

 / 4 هلو داس ل 

1 
ذجںیس ابو رک ایکس ع ےن باہ حا. یخ دیس اویشسک

 گن امین چت ب اج کس ایمن إب با ا

 ۱ رب سیل طا یک ت سرک تإ کہ اسل ساواک لر همون تی رفت سر صورت

 ۲ کا نیک اب يک اکے در را تالخن ہین اکی کک

ازگ بندہ ےک تسر یدلراع
1 مسیر یہ سان الس ںیم دال ید

 

 سس اتباع کما کپی یابی کس اڑ ام | و شارد ئپ بھی

 ويندو ند اتا رک کاکام ےت ےم ٹری ای تا
 ات ۱

 € م ۰ 2م 2 7 2

 ہسلج الو بد صبور
 ا ال ا باقا اگل صج لاس وس اکے سرا ےکس ان ایک ان ولیم بم

 حلب ےک عد ترا ییا ہ عو ںی کرنا جاہ کک رگ دم س اکر تاب پل رہا رش یب

 : انا تیس ی لآ ںیم نانا یکی سای لب تر ات مکا

 ٰ 1کس ا اپ ت ںیہ ںیہ کرہ بیل ےب رز هک تل ندرت اک مز کلیپ پت

OTELA2 ری ادراک ولد نم آر کب  

 0 نک شک دا ئاھڑ داتا ص ےھگے ردیف وبددنز پینا بر

ک وی اد اکے ست ےس روا ا باد رش ںیم اسروا
 1 بم ایی بروس اج اعر و اکرم سم انسا ے

ب آله ایم .شرب بک کد سیال. اَکل عام کناں ؤابماک چک
 لی بر کود ر

 اک ےک صد عباس اگه پرس
 4 دایی زیپ ع تیت شب جناب ےک اپ شیو ایر گو س زانای دپ چای دپ ناو ےک

 1 ALE IIE پلک چای بد یک بلد بلد ےںاذ

UU jeje N 

4 
 رم سم

/ 

e,۰  
۱ 

2 ۱ 1 

 و 7 داكا کای وار ےن ام ےل
 ید تاکی کس ادد یھی اف یت ازدرت۔ اج انار یارک اد ینا ییا پو۵

 کی | کت و دا سا ترش گاه صد ا تار یر اا
عج لر ادرس ؛ںایک اج ےک ںیہ ی صا اب و هراس ںونخاچ تب 2

 0 ۱ تب اگه 

 جد



 ۳و ۹ ناله ںی ۔ 3

 هات رس اب برا لس تکرار ل ییا اف ہولی لخت نرم اف ا ا ۱ ۱ قر رمادا پس رے سا یا سٹ یکے لا سیو بہن لب رام کن الم تا اھ
 هر فلا کک يا سا ٹری لص ضہلد جدا ےک ےگ ہہ عح اإ ۱ ےک اقام له کل ولا ناک ہیر انتی کوس يا آ گیت زیباتر بیام یک نل زن اتددا کن ندا یت ترض ۱ رس ےس مالک بر رول ہرا ک سیل سارک سا ںیہ ناتا لوط بیانیه ۱ ناز زيرا رو رو خباب ج« سینا وا ای و ۳ نیش باد وتو ور 1 بیا سس اد کے کاکا یا ن اسے قطری هام

 ےک ڈاک اٹ جوک اش یت باش نکی یر ںیہ ۹۰۴ ها 9۳۷
 گام اھ ام قال و ت آش پر زام یگ ےڑب ےس پس سهم یب یاب بک ناب تعیلع ےک ادوا ٹکر ےس د بادہ لا 7 ۰ 2 اس ا ی ےہ ۱ 20 221 ۱

 / .ںیرک شیدا ںی ٹپ دسر لام کن ناپ امارہ ا[, ذلت اماکن ایپ ینا نرمی ئاطب هک کج ادان تان
 تدريس کرک

 ۰ 7 تار ایست نا اھ با ۱ را ات یف يک تم از ےس نہ تدارک کالو کوا مک ۱ تک جین زاد قا کا رک رد ح کا اتا رت کوا مستی امر رو یل کی نوه ا ا یت یر الراکےت در تک کور تامین ا اکر انت ا عیب یادی بای اک دیک یا زشت رس
 تکرار اک الج را بارک جابه رژ ناق ت الق وپ تقوی ی ان ن رہ د تراک ۱ جت اطب رےہ یلاو ےس کر 7ر هر INDIR لات دن ںی س ساک رات مرک '
 شی دادب ایکن اتم دهد ں ات بج رکن دیوان وہں د ات همش سل ۳2 را ۲ کس ایپ فلو ترک از ےکے لام ےنرہ سش ںی سا, توک کب وع ےن رکن کرارا نا ۱ لار یک نب ےلاد ےک اک یک ت انت تمرین ور نیکی ا

E۔ے گرا شر س ا تسر 0 سر رم تیتر شو هال  
 بحس الادارات ی ۱

 ےعکم٭

5 

 روا 4 نر اوہ ےس مست سم ۔رل یر ون الل ترک 7
Marfat مصر 



 < ین تک
 - < اصلاح وں ی لج سا ہر ںی عی لر رب رم ےھت کک و

 یر رکن یر لرم 1
GJ2 و 2 ۳ 0 7 ےہ  ine2  

 ی بی شر یوزر لام سادا ان اک تام وم نم رد ےل نار ششم

 ماں کن اکر اں عساف بن پتر دار چہ هک یدو کپ الامت پ ہح سود اے ےک ا

٣ 

 نمرات لرد ۱ ,ah نالے سب

 ےس وورواور ت الراو طظ 7 زا لک رب ش زور اک زر ۳7 St ٹرک نر 1 تک ی

 ۱ تری یکے کرا اکرد اہے ہاں تااع ناکا اوچ ساصارآب اص نکا خض کل هرم کسر

 ۲ راہ سرما اوم نٹ شیر اد حضروا تب لب صاص تیبا رطح ےک ہرا لر هام رفح

 27 2 سن ایس 4 بعون ادار راض ےس راپ یھب

 7 ر7 ار لو ےس اجا یاب آے اجسام ن ۳

 یت یر شل ںی ۱
 | دف پکے ا اف راے ٹا گنج سرہ داد وسط چی قاب ب
 تر تک کاپ طو تب دیک سا روا سالہا اکا سالک پے او وب

 ll  ہ کب سر تقی عوض نبض

 اے رک طے کس اد اور پچ سعودی پارو بای رار نا ا لرم

 رب افا ترض ق ناخ یال مرکپ ا ارا رم کمک ستاد پت
 رک

 تيم اک ای تازا سرک شپ تام تاک ۱
 | کک رش ےک اد نہ بد سد کب حا ایمر ارم ئے اوج ٹر رام اتا ۳ ںیہ

 وا جک یاماها شامل ارم ها رک li E کالو

 رج 2 ۱ و تپ مک "ھ2 ا مف کوا ں یر سنا ایر الم اھ وع ا
 یا دص ےک تقابل ین ےل داد لم ام تی ٠ ر

 ترک سده ےک بس ن اٹ یب ما ۳ نم ترفند لک رم ترص

 اےک ت در و یت ردت ارل و هستم تو ان و وک ۱ ار کم نت عل یک الوعر کا فخار ن یو مرن یر جمل یش نہر کار زر ڈو .

 72 2 آه ہد اک رد روا یت ب لخت اتم یقار ےس راس اےس ی ال
 1 اف تار لو باک ان لامس ای رک لی را تنم یکی ب بلوس ھر ےن

ê 



۱ 

1 

 رنک کر یکی ددرد بجا هکر تز ہن ضر سی دس ہریرہ ان کت ر

۱ 

۱ 

 اس یب ۰ 4 ۳
۳ 

 چ اج نگر ادا

1 

 مش شده مت ید لوک امیر اطب ےک تام لی کا آب ت قد اک او ی 1
 ۱ و رقردمکۓ )إلی گن e مکر مہک ا ۱
 راس جا نو لی 9۵ را٢ ی لر تیر سرما -- ۱

7 ۱ 
 سا پي کیست اڑ کپ شر ع تیام ےن لات لر کیا نرخ 2 7 مر رم ۳ ا 0 ۳ 007 ی ارم را ےگ ہد تر ال تے کد تشاد ریزی سم میم : / تنم زاد ترطر یر با ط ری وا 1

 عج

1 
: 
۱ 
۱ 

4 
۱ 

 ها امشب ےل ہونا دے ےس راے س ا شما نر لا نو داد کنش ی نر تو 2 ۲ 2 ےس او و رکی اے پ آہ ہراس سم سس راو بت را رشد ی سم تب ۳ 0
 شصت لا | شر رسل ال نوا ۱ ۲

 باک ےک ویسی و ں وود ییہ ءا تاسیس سا بادوا پد ںیہ 7 کک ۱ ۳ طب رام یی زاد ام تان بسا السا تک کٹ طر یدک مات ںیم ںیہ تر کیک )۹۴۷۴۵ امر کا سالہا

E LSشب ت ان ا نار ماا نيز نا ےس دام اما ات ساق اغا انا توام  AYسس سه سیف جون اسکی رانا مان ابحاصضج ریزی ےر سبب ۲ ۱ - رد ےل کم انو کسانی مک دوا ےہ ںیہ لام ٹا رنز یاس ميل ضف سا دخ انک ب دو ےاد قع ناسا تراک اع ات و ا لړ اوش» 7 1 ب استاد اسکن شم ا دب ہی ۱ نوت انس کہ اع ا اسد تیپ قرن نا دہر س ںیہ نا بص کلیسای ۳1 نا 1 ی ۱ سجد ہال جم اوہ واک اتش الا فو ضب ںیہ لپ ید  
 79 صل ںی بر ا اے زا زا E یار فسا ا بال کپ ںیہ باد 7 ےکر مکے یس را پس ی اکو اشا ضلع اا ایی تاپ ںیم ارگ ا اجابدلزدجرلییدا

 ١

 تاب مام ےک ہل |

Marfat oom 



7 / ۱ 
 نامحرم

 ۹۳ ناو ںی

 رش ٹیکس الحج ش ٹری کس نکیل یک ٹیکے اکا بام آے نک کجای
 اے : ۱ ےہ نکہ ا صفا تست اچ کر و با

 | لوس ترف انس رابرت حاج او ےکرکت امت قوم ےک تهران سا
 7 2 رت ید ا

 ۱ مدد بر لر چک حر ا ےک ککے دما فا کس اروا رای کیک

 هه ماش. فردی سیا ماکو بب روط مر 77 سش وس یز سیل

 جام اکر الود کلا تہ و ےسیپ راس
 ۶ f اےک سجا ایرو دراف یا یس ےک س اے دن رات و جج فر ےس رایج ساسی اسدی

 ۱ ۱ پد نرو وص ا

 لایسنس نيم یدرکک اح ےک ورد خیر اہ ںیم تالایلفای مر فرککر
 7 1 قو و ۲ 3

 لا اقا درز هر متر بي در ےک ووت کیہ دال تا تل و

 و وک 71۳ 8 و ا و

 )رم بس کلوب کٹ دل لٹ کد ارپ تیا تیزاب ےس بسنت دیک

o3 ۲ |نیتللایس * مھ نام 4  

 | ہاگگ جد سینپپںی ٹاپ ہد ےہ ےس بسم قامت ا کک کرک پاتا ارم ادن ر جو

 | باک الباب کوردماکس ایں قو زنی اج وم حرا فہ یج/لمرد'ؤم
 ید لود 7

  eرک ریو رکےت شویم ناشي تاک بس 1
 ذکی سز ٹال کیپ ڈرا ےن کلا ر نشان یا ام کیش 7 7م لن شا

  ۹ ۰ 7 2 ۲ ۲جا ری یب

 ا یدک ع داتا ےس داپ اتم فو ساد اےک رأوا ب نر
 د تیا ا ت اس ےنا ےس پ آر تردد رطح ےس تقی کر ص کار نواب لئ |

 ناس جا یز جا رسا  LLام ےس تیمم انے وع 0
 گنا یر یت وذ کو ش اوایل انا هستی جن اچ ےس تابش ںی تراب 2 ۶
1 2 ۳4 e ¢ 7 0 2 ۹ و ۳تب ٣ : 1 ہو شپ سش یس رر رپ ۱ 
 یی راج تادا ا کش ےس تو در فروا کر ار اکی سج اد یا ےس الرس فس اے ر ا ۱

 مہا E hE راے سم ۱
 e ا ےک ے وھاں نیب ہد تس ایک رک اکے ردوا یا باک ا اے ۶ اوا ام /

 تا یا نس یار تو اک پرو صا ےن نورا د کرس سا ےس تسع ۲ ٠

 ہل ۹ POE SI یھ یے خا



 نکاح : 9ا نایسےڑ سو

 ںی کٹ شیلا سلع ATL رک میک اب لت انس ناب طو خر واں ونال ینا افتد سلب /

 ین بلک تموم کانی ت تال ها ب اراک و پا۷ تالا دیس نا ںی
 ." رو کن الم نرگس منت يروظتزآن ال تاب ما لہ تا
 ےن کک وج کیسا اہُى,ی امن کانت اف اک لے یل ہٹ افاب سکس.
 نزن اد کیلے اور ہایہ لپ تل نا سک بادد یکی ناتس ات کت شاخ یکن ا ا
 فام ےک ناس یاو ےس کوی دات ں را یب ںی اپ اک یی تا یارو یہ نا بک
 دیک ادر اےس د داد ےب ارواب ےک کاب کک یم ہر ںی ناش پکن تک
 دور ےنادہا ےک اتما یکایک ںی تسد ل واہ ےک یورک اسا س سا ماڑی یکسال ١
 وپ کررہا اےک کم یہ تروض کے یر ا اکو کر عام ےہ ٹا بک ق اڑا دالا ںیہ اتاپ س جو کی ا
 نند ےک ناس یبا کف اعا سیب ےس کرک تس ناس ای کل اں ہ ناک ززا رک

 لک ےہ اچار جسد رازہ ےس یو آس اس دال کس نا ارد انک جدہ ےہ هد سم لگ ا کن انکا
 زا سرک لا دکل تاييد نا
 د چ ا ٹا ںیہ لی لک[
 ۱ گرا

 اں سک اتد ےل ں ومن ایل ےک و رک لاب ےس یر اا دے 1 را ب حامی ارح لرم

 یر سوی  تسل وا نا ےک تم ات نا ر لوس فکس سز بلا
 یوو ل انس تس اکا کر مالا 0 )و ورو اے رفتم ایر تا ز

 ںیم نل نکلا الو تسل اج

 لات ادیت را ٹنلیپج ء بت اج یمن ات | 
 یی شوخ ےن نافح لرم لہ نم برتن رکن کیا سب ٹن ےک ا اھ شک تالا |

 ناف ےک سس ۱ 4 ارروا این گن اج ح ام او یدازآے رو ارم کتک پسرا
 سیری مارس ایت یدو اوون وع کل الم اد تیرعر ںؤاضفیلف کب ک۹ و شا ۱

 لزا د 17 اکے الی نام واز آی لپ یس رہی دان ال 7 رسا اروا ل امر 1 1 اش اں کرک لع یس ناروا رب ادب لص مرکی ما کب فا |

 ات یک - دم ادوا س ےہ کید ی ڈاک رس طاق[
 لا می



 نیلاظنحازرم pr داس ںی

یک ت سک رب تراکت فذ ےیل پرنٹ ان: ای ساس
 لت اف نس نواب بسر ےن اع 

 اجاق هک ت پنا سکت مدا تیکت کت داچا قد هک تاب تسنیم

 | یک رد ویانا کیس کس نامش نیہ ںی ها ات يا

 ا تر نوش حامد ناز ےس تمش لون حا يا کسي طوسا کل اسوس ها

 | = رن کٹ انا اکہ ایک شال تیک مای دگر
 رش سس سر رس رر رر0
 ]ماوس لا بس سم ضد میڈ ل مش
 نا یک دلا بق تل اه رک راي اي اس لوے سپاس

 ا ا کت کپ ناتو ےس ا م اک ضش الم ورک نا رالوی بینک

 رس ی شفای ناشر اد ٹا ید هاش ںی دد ےک لاد يا گه اچ

 لمس و ضیا یا يک
لج ںیہ نوک وکی اردا ےک ےک

 لس ۰ ۱ ۱ نا ا

 و شد کرد ای او رکف اف یک زی کیش کلر
 ھی اد جر اتے سارا بیش تاد اتد ںیہ ےمر نا بد ہویا ا مے ان

 اپ ساید سیم مون بوت دف ریتم یواےہ رےےتدہ ملک
 جاپا ناتن پس یتم+جزیگآررخ اک: م تلہ _-_..-_ .لہیتمنا
 مار

 1 ۱ 9ء

 اکو قبض اراک بن وش ان ںی سرچ اإ چاد دھند یت لاس ےس سد
DIIکی  TA۰ان تک  

 یا ایدز د تشو ت ستا ےک ناروے بسد لعاب حد دد دل اکہ وصیت

مش ٢ اہ اِ شپ شالو توصد بر نام ہا
 1 قنادی خر تشک 

ر ایس اجرک نالس ںوھکلےس تایید کد جد برق هاش في ےن لرش سلا ید ای یک یت
 د

 کس نرم یں یاب
 ا

رگ رقم بي ضخامت بجا
 

: 

 يک هرگاه
 ]4 ساشا روت کلام تا

 E ہےں الہ قم یت راج اب تشز دال نا دشت بجا پاک
5 

 4 ٠ مے

RI 
 یر ےب کپ

 بعسم یس

PETEلا وف چپ وا یت  



1 

72 ۱ 

 لگا زر 9۳ تی

 ںی سا کہا گی ےس ارد اکی لو لام یب ںیم سکو حر سہ تمہس ومش ورو هر بل ۱
 ےہ ا ڈا پس ںی یی کوک حس ابنا ی نکا نوا تان ات ۱

 ےک 0 ور ۱

 بر ہد اےس ل و اہ ءا تن بدر کو یس ۳ و

 کک تست کا ون یس لزنم یرخآ کش د شم تلہ رداتا هدکز

 کن Ise 0 اوون اے ںی اول درک ر la لاا ا

 ےڑڈنم ایٹانیکور را ارم الو ےکر صا ےکں واگن یک ایچ اچ بسا رگ

 تار یکایک کی اب بس[ یک لوک یکن آداوآ کا خانہ ابا أن اکت وم ںییرمش ےب کفار رک ٹک
 1 ےب دا واچ ور لر حد ددا ںی راک اک کدو دود اه لسی ںوام ےس رول ےس ناس ےک و و اکو

 نک زا اگ رر اےک رداچ نم اےک بی کدام سل الم ےک ہذاما سا ین وہم ورک ترک رک

 سا ا اک ترو یخ ۳ اسکای دید Ed ا جا لای سوسک ترا

 اب بس ساب یو سپه بس دهسد باوت س ا جو شرب ےک دیس سلب AE ااو اب

 کسی قبل یکے شام رکے ےک انکے کر ناروا علا ےس لن کس ترم رک وہ ور

 فراگیر شر یاس ےس تک ن ال نوازا هست کرا کاوش تا

 الل تی اے ںوھنا اساس کے نا شرا تہلر درود امیر یف مہا تالاح 4 پی یل

 لو شیما شش لمینت سن
 ات ےن رکاارڈ تلہ

r,ناطر ری تار لد دد یا یب الرکں رسا ۵  

 تتفادرتذلاخ/ ایہ نرم ید ات ادم
 بگه رز تبلیعم ؛لامناپرہ ملن بارہ یھت 4 ۱

 وچ دکر رز
 ےس اجاق ستار مت ےک س )پس تب ایا 0

 e سا لإن . ۱ رم تا ریش ا
 کنین بک 1- سس وم عیب قم لا قوب رر ںیہ تا کد کز 2ے ظر

 اڑان ار وج روا یل ضاسکم گن ۔ںیت دہ مڑ سیلک زاس تاس اے لإن نت باما

 : سه صا سرب ےل لر ووو دیو ۔ رے کیا

 ریپ ی شناس ےک پروا آان اوم

1 

 کت مادی راپ و ےس



 ۳۳ نایاب سلب

 سینک می ایپ ناس پلی سنت

 از سکس لک یر رات اد ارات راہ
 اساس نند ید اک ڑی پی سارے

 نایک علم فلا
 | باب ےس لد ہا پ آی تک حشر کب ہں وشدد دن یش ی اس ترمب ج ںیہ تشو کز سر

 اپا ہو اب باج طبس ب سرکہ ی اروا نام ےب آت ذو ساہ کد کیک لباس ات قو

 ۱ و7 اپ اات صولا
 مہ ںی د کت الماس سد

 وان قلب سلب شا ات خب کش ںی کزن

 ۱ لب شذلاجاب ںاام حل ٠
 دانی ر یا اتر کک کاپ تسر اف تشک ایہ رمو کد کک زا رج

 فک ات سا سیری مه لہ کٹ اسنب ںی بیک ۶ رکنا کک گاف

 ر سنا تس ناک نو جاے اس ا فوڈ تاب رتا
 ا الہ ان2 چک رکےس ںیم ناوق اج تی رسا هر داران الو رکے

 ما اش اسےکں رصد نا ما آر اےم اس روم
 ن ںی 2 ابلیس نیم نآ پک

 IIIE اه تاپ تیمار تير نوک او آر دوم ترک سارا

ل بسر دال یسکےس ںیہ اےک نار پ تعا رل ماکو ےس سا
 يج ناعم نا

 قنوت کف
 ھجری تھک کلہ تب اکہ انج کنم اعام کی هه و
 أ ںی ںیہ ناک راد جمادی زاس اوب

 سس
 مشرک ورک شو ن؛ےک ےرارا یب کام

 و مد
0 

ر رم ی رم ٹاس یک سا اس روک
 7 ںی ےتک

 سیا ت منی لب ی بد لو بودی ب نے کت اد ےک یو "pa ر

 سلب یی بين گلیم تد تقر ھب اگ وج یہالیکںی

 ۷۳ص “یا ناشر یم ا ا تاراپ ہل

 هیواد برش ام امین لم املی امن وطنض ورم م را



 نیارحااخ 9۷ ۱ نایب ا

 گو ایا ےب ےک ا مس ری شا یزافں یاد ےس بشم اه بیبر مبدا کر اسم ےک

 نانکل الدا کک اش ELS ی ا شم تی ید 2 ےب
 باب اش ا ےن یمن مس مچ هی دم اف کیک سل اپ عزا ایس مکا ان از
 07 هتل اجر یک لر روک مسی 0ء07 کنایه اچ ےل یار

 مارک لیپ ام اد ےس شما یک اکیلی اکر جایا ں اکمال از ا
 ادرک ایل کن ا ےس تماس اکسس ی ڈو هو بک ییاپ تسخر ےس اہل ےس ںیم اطل سی )لس تاک اج ا

 سا ے پہچانا یہ شم ےب یش ایس اہ شب کے آے فنا یکم 7 الوم ےناج آنر اولی

 ۱ ا زم ارم ول کپ لپ را
 وک لہ امھ ےک ں وجے ےک اف اطع علل ا ارم نیس یاد کرانا رایت رام ۱ 3
 لر ات یب لا تمد ےجر کی ددا ہدایات اک کمو کک یم صوص اع نب قبل 7
 هی کال تا تل یتیم ت و اا

 ےھت ےک اہک س ایہ تروا ےن اش ددل ےس تاج رھی قو ہتغاننۓ نم ےک تہ اطر تره[
 لاک اکی ب ےب انس طس ےس یس یک ہٹ رانا قد ےک ناروا ٹک ام

 "یت ار ےاےک پا ابر صا ت لی ایم یم لید رپ ں یاد ے اکا اکے اگر واریت ر تارا
 یر سید ےڑ ےک یں جلسے تیک يا ادا وا ۸ ید

 f نا نی ڈک درک مے رب یی ناک ںیم اس ےک ناروا ب حامد نیلا ضا (الس انب ےس را ياا "ٰ

 تسار تسد ےک ی یی اگ من ام رب ناب پسر کت ا

 ہور بت بود بیج تل صاح تبسم تاریکی پسرش نارات لاپ ےگ

 ل ےس نل از جو 1 ےس تطرپ یه. هم مش اب گردد تراک او لم لس مس شے بلل ےس لا

 ےک شم اد یوعضروا پت تا کب شی ایہ بلف کس نارواربذجاِادوشاکر لا ناک نال

 ےئآ کس تیام ترکی سعید اس الرضا

 از سال اس وو امرج(زومشمکس ید نو مڑ اگ ورک کا فو ساب رو ےکد نہ ال

 “وررھپ ا ٹن ا یو حدس ی ایر ہک اں اد اب سام ی ال 7 ہت سرک اپ یر ور ی

 داور ساگر ل1 ت دام ٹک شکن ار وا تاج سا ہک کت اصن نی کس دری سیب “یر
 جگر نشر بجساا ایہ اچ اک الام یکے سل ارد باساےرصوو بدو ا یی 20 نرش ع ورم ایم

 دارا ےک ورک جدا 1 لاویلفویز کے کو تااپ ا اں ارس اشور ےس تالام ع لکا 7

 ؛۵۸صٰلب نا رٹ ای امد ا تارا ل

Marfat مر 



 مس “چ

 )عزا وج ومزرم ہور ےک " ناس ںی

 از یش رک یب امام و کپ نکی جت دن تم فش ما ےک تادا ےک انک

 ظا دارت و مت ےک ت ادارہ کار او کل ےس تلی و کن ژرب
 ےراچ وروا ےہ ےس لی ر اوہ قلعت اراپ اوب اچ کب یدو تارو اسر ترک شش ےک اھ “ام

 4 جد ویٹ ردا ول اچاک اک تک سم ییا س طعم
 ا .۔. ۰ لطیف افخمی

 )۷ ےںرہاگم آوا < ںدڑادرد ےک ساک ازاد ےس تلہ ایم 0+80٦

 اتمام فول ےک قاب دی یاب کب سن ادوار بیر بیک دو
 1 کای 4 ا ایک ےس ی ب اہ لرد کن وا ے یاس اے ےک شوپ ں یک ںی ل وزن ریاض امش ےب

 ا راے تلی یاس ارا وک ناروے گدا تار یض کت الا زر از
 : یم ان رک درب س 9 ایکس ارشاد از اکرم ترحل اکی رہ تدق ب 727

 9 ام اید کمال مالا ےت رکن ھنکں انس یر: ےک نا ایا روا ارس تب کن امر

 2 اروا اوم تہب یک اهر رام

 ۳ ستم(
 يا تنم بز يا کس تله کت افعل اد ناج ےکں اس
 ی ح ںیہ کہ یز ناں ایک لام دل شی ااا لاوسر اپ

 روس جلب ضامن اس بلای. توکل لت اس یہ زا کر تو 2
 ۱ قوت سام فا ت لیپ به ںیہ یم چاک نیواد باکس اش 0000

 لطف اند کرد ین لر بل یر یبا ہی ادرکرا ا اک طرح کس وہا راک ملات ۳7

 ب ترضع مل ا ار تشنه بش یک یش امار رم

 ی تقی خو پیرو اا در نزاع کء افلاک
 ب خاص بق: رد وم ارگ اذ کی جوهر ہہ شش اس سو مزه 2 سیما 71 ےک ےس رےن

 ارکان با زم یتا کہ یس واک لا
LIED OTا 2 کس ربا نکلی نم انی لرکے ناروا یت ی  

 ٠ ینا اجد هاي کالا ے تکی فک دي راو کٹی

 ہا: کے شو دامیر چ ناک لام ےک بحاص بل تا بح اص یس اوم در
 رز : 29 م۸ یمن هد نل اد نا یک زال اکہ ب تادا یش ید ےن وس ارادی

 1 اک اج اوال اپ روک کد یاب حا بایت یھ رش کے ںی و کیا کے اک



YR,ے - و و تار  

 ۱ 2 ٠ یی انالرم' 44 ناب ںیہ ا

 تک کت کشی یھ اه اض ےک تالاعرکس ا یب ےک تی نا اتش ںی سون ین بلک لت اض ار شور کاب ندد چ ںیہ سر کم لاف ها تا
 ںی کی تی سرا ترا ےک کسر دودو یز ک تکی. جالب ٩ ماں ولالس شب اپ رک یت یی کد صو اک ان تیام اتم سی یک تي ی ر

 ۔ےک ےہ تونل وقتا نالسن ں او کس وسا
 نسرین زمين اب اپارات 7 ۱

 ےن اا رسوم یاد راے ناپ حس تاب
 توارد ن ارپ یک. ےس ایر سب ےس ےرسوب کاک امہ فی اجدد نہر وار السل ےل د و اا ام کی اد ر
 عراع اڑ ج ےک ٹال سمروا جت ارس سس نوسان 97 مزه ایک تادا 2 ورم لس ۱

 ےک رٹ یکی اسکن السن ےتالع طز ذس سا “مش وک او و ےس ےس لد قاعار ]بش ایش مو لس ۱ زکر وا ت میگم اب کب اب ین رسا سوت اب ید ا تب اما گي چت يا راه جات گند دوا اپ بش یک ار ضا یر تبارک اف نام کند کراس کک ام گدی کرو ض دم لنکس دان
 رنک نی :e هدر درم س رک یخ اج نب مالک ہا ےک اپ یار ا د بناهای سا

 رند اہے کیک گی شیر ایہ روداکے تب الع ساید دیا ےس بارد لاک ںی ترس لبواج اچ یت توف
 ایم س هک نام ےن يه ایکوادداہز ےس سادا لا بسم ری نا اکیا
 ر لال ے نہ ےک سا نوناسڑاگا یو کرک یز تشاہ یر نت اعا ککے را دوا ی که کت دا ا ۱
 ںیالع سارکںیگروس ان یا کوب ودیا ےس کارڈ ےک توان یا سرک یک ینا نک ا نکیل ےک دہ برش جیا ئل / ۱ رم نوچ باپ ں د شناس اپ موم اگ مچ کش قار ںی دب روک ی اورہ سم قرب نزاع و ا
 ل دج الس ایمر دد اکے الم ترسم کک جاگ ن ےس د اچ درلو لی ررمشم ےک بک سر سم اکں اہ کلاس یک ان |
 دا کس جم اکر تم چو دمر دا نب مس“ سرا گی لعلانفما)رماَف هی س يا انا 8 زور نور لٹ شبد 1 ۰
 مارال ان

7 
ge 

 او ہد اب اے یس ںیلاد یو H0 سکس اراک ودار پ گی ادرس هر يه نیک 7 7 ۳ ۲ ۲ ۱ [
 ہو دعا اح دب ایجاد ) ںیہ لم ا
 کام شو ته تیپ تا ذبافپا بج ول انا سد + یک مرام کرا ا ےن تم اب اح ورک و ےک نا دیس اک اد ےس ں د زیو یہا دا قلعا بیخ دد اپن توم قاب

 اکل 2 اسی یپ اا ۲ ۱

 "۳ سس -
۱ 

WO jeje ۸ 



 | کر لام زوم < ۱ 9۷« ناشی نںی

 | تی جی "ںی ام ی اں یم یر تونل ےس اک تدر ۱

 1 ر ئ۵ ید هراس ا
 رول وکی یش تز »واتس تیر اوا ںیم طه نو ابطل طو کب

 1 ۳۹ ھم نایت فا کر مت لد یاد یاد وا بجا بینی ۱ es تز عل ارد نام یاهو

 ےک ال ڈر ید ےترکےس یدازکن ںی کیم زر مارس وار ناروا ارش

 3 تر اشنا رم کاکام تپ نا تالے رب امام

 1 پادا ندا مم تالا نا ۳ اداجاپق گی اسکن و

 بسیپ هال اوست
 زا اس تل وس

 ۱ تی مک ن اک موج کز یکن والس نا صف اہ

 رانا ر ا را یو تیبا غم ارم ترقح لم صا یه الرٹ رشح اسال چ ت شیخ کاپ

 دیش ر مارات ادور وریا ےہ عاباک ت الاوس نام یب بس تاطحرنم او ےس ناروا یاہو بحاص یہا لرم

 ات اس بس ےس تیقع ہہی اروا ید رر طا لر روا رعت سا کنی رام اک ناربمساهابرسس_بس

 رب دم بشر ام سا بای اکر ر ل اتم

 5 ۱ ہیلع لاش ات ۔اپ باطناحت یو در راس کس ار جا الو میبد ادا واچ

 4-7 هستش بین تیرا ان کت الدر ی راپ ب ےس نوا ناس

 شاید همت الات هنگ تک دا ار ی دا اراوور» ی 2:

 تم دن زسس اگ خالہ رج هر را ج_لصاعما#

 کا راع مامی زالب/اظہ ضاع م ےک ما
 اکتیرا ددا رک اص

 اکم اش راس مار انک ںاإباوالماںیرہج مان جگ ے ار رر والود

 رہ بم رواں یم رواہ وتو 0ك 7

 سا 7 رعد
5 

 ی ! اوبس امر ماس ےک یت ان اہىطتسزعابساے اہ ہں یہ

 یادش مر ان ی نبی دي روم ٠ںہ ےگ ہ لصاحرک

 ٠ ے ٹی یکی شب ےل ہک یم تشاد ہی یا تز پت تشادب

 الس ں ودوره ور ن ناپ ممد لا ولا نا تض فردا ےگ لب

 ایام ا این اتاپ ٤گ یک برش حبس ی رج
 تی کس کمک با رب لادا

ra ad û 



NT 7نکاح ا ۷" ےہ  

 انکل یار دارا اکں بوت اس ےک رد نس ےک ےن ر کل صاع ٹیلی د داس ںی یر ف ق رتا وپ 7 ین سط اف ت مرک ششم ای راے ےک جدا انا ستاری تاب ذ دا ترم ۱ یاس تاک بس تاک کف یک
 اهم گیریم عربي توصیه تاب نان توام اون یب هرس 4

 نر مک ٹاملشاراد روا تیباد دز ںیہ س عام الاد ےک دہ پلو سالہا اسی NII 07 7 -۲ ۱ 1 موز« ناک ید یکن زا امن امہ سیا پچ لا لر رم نما تیک ۱ دم ےس بس ےن ساصا کت ملاحی ینا یکس ال س شد ی ئاسا کش دیو .۔... ۱ ناشتا بک ال تدوخ شی ےک اا وا اجلاس ےس نود ےک ن اکیس اصا تپاس اکی ت توجیه هو ے یہ یم دوا یہ ےہراج تہ لب ںی ین[ ساساہد ںی وک چپس ای کاپ ںیہ ںوااس دام سہو تو
 لابی کت اداض رک مار برف. ےہ اتکا تخ کب حاس نل اکا اکا زن سا لر ج تس تست نم یس ناتان اار کلا ` توماس شف بلک زر یو باله

 دز ےک ید سال ی ے دام یا ددا ات تپ ودا ید اونور کی بب ارشد تک ی یں ول, گم اد ی اسکای گیلی
 0 ان سکس یب کک اک ایٹ درک نان اس ےک تلف ہرا اج ایل انا راک لاو ےب ےہ لشو

 ور سنا مخا که انج تسد ی رات انہ لک ینا ام اتکا ا شیر ابا تلا شاپ یم ار نا ترا تک تر ب یت یاو ےد یر یکی اد ےہ تی ک ڈاک | ضریب ام سد مصاف ےہ اس تل ا تاس ےک واس رونو یک رتب تار ا
 رکرولبمے او ےنآ۔ عهد ؟ی زاغ اسر دارم اکشن یک ین نر اس هرکس سار اب |
 نایت ار ےن نادر ژل سن برش یارو کی یش نس کیا ےل ےک نا رک وب تم زیور کرد از آرم تقد س ای تمل او کاج داد مڑ یک اک ام ےس رم ےت ےےنچ رے رپ نند تاد تام ار ےس زیست نم ردد م سفال ےس کار بنو ا بتا ان یار ارس فسا کتیا ۳7 ماتم 2 تیلا تاب ار شرر | سازی شگگےرار تم تاع تقذ سرک د یش لادن یوم شنا شریک. اب ییہ رہا الت سوار نصیر ذ ےک ورم راک پیچ ےس ناجا اینا |

WO jeje [۸ 



 e ۱ مر 7 ور at ۰ / 7 ےک

Eشون _بحاص یراوتخ ات رفت 72 کب صام رلاض ا و یت رض تما  

 گرام ۱ qr "ناله

 انب سو سا ےس کاپ اک روا ےن وسر دا کہ اڑآ ارم رک ااطضز ا ایا انا ص انا

 مسح تب کت کج یم سزغناکس ا ےس ناکام ناکراردا نیو کال اتے

 | اص اک کد سرو فرحت ںود ےک وکی فین سیمی یو راک یک یز ترادص ریڈ راز رس تیضح

ا ی ایریا ب حارب کلا تفحم تر طح اپ دا ست کا رر کد ترش بیک دا رکو نشر یک
 

7 7 - 8 ۱ ۲ 2 : 

 تیرہ ۱ پایی
 اراپ راک اک اسے سس ناں ہڈی ڈاک ۹ ا سد ود ہہ لا کر زس

 پس از جسارت رپ سوڈا ےک کس ےن ںوشرامایکک کرا ای 7
 تی مس تب س اپر دلی مبادا

 اف م فسا ںیہ ده لب کت اف کک کتی کر عم نک صح ںی تس ایس کیش ا کیر
aa ۳ ۳ 2. ۰ 7 2 

 0 5 ی

 اپ سرما ما زیاد وے تم اھ ایما کک تلخ
 کس لس انک ن اا طاس فلاں ماں یی اع ڈے ی ریتم اوت کک E ور اراو ژو

 ۳ ےک ںیہ نعم
77 ۲ 

 قاتىم الم تی جای آي زا

 یر بج شنا ککے نہ نال فریاد ونڈ ڈنر ےھت زا
 رک 8 > و ,e 2م 2

 | اے ای اکل دز ایں اہل اه تو بر اشد رغ زیر ا راش ر رم هد شل 1

 نا انا هنر تای کش زنا رگ. ںیہ کاک سا اکا مو رک

 1 ۱ سینک شان هه سیستان رک

 سگ وب کل اک دیدار ق رقع یش تل نشب کار کے س بیبر 1 ۳9 مم ۲

 ا اما نم بین اپرا دي دہ لسمو دادا )تاک
 کوس ار ےب ےک ن وہم قاسم ناشر س ےس درہ ساک مک یک

 اهدا بد یب کاک وج نیل 1 جم بش ت سادات ایپ یی ضان ذلک ںی تس
 اپ سکه ادا یل عل ایر کما “تار اهن بس ں یہ د رہ لابن ککے س تہب ا رف ےس ٹر

 ۲ ام کس قو ںی تردد ا توس تیک رم اف هنگام اشن امت کے تا

 | بت لب جد یل پسر ارناپ دقت مر توان وہ ےس ایکٹ وین
 ےل و تپ یتا تو مم تپ یعتع



 ۔ے اج تکبر ر ےہ باع ی راکت ما نیول ت لاف کد 3
 رہ کریمی اکی باد ظودنہںی تال ی کس بما کا۔نفح الم تر تار اپ ا

 واع ہد سکی امہ ںی قت باق کن ںی کتے دا لھ کن ئا تاددض سچ سے
 يا ایاز ات دک کو دس: شش ید کلات ات ایک ام اد 1 بچه ےگ تس واز ل نکس وی اکیا ی ںیہن ہد هر ماخ اوج با بالی ها ےس ۱
 ۱ و تم وری ۲

۱ 

 تک نام یکن کپ ایش بس بکر هم کی کا ی بس نال 1
 نی تسمه دوو ل الر اج ےہ نم ید لپ اي جسد 1

 رزم امارت دک اراک ار رش ریا ت ا دا کز ت اوبد تپ ب تا
 ورا اب یر پاکو پس ااا یل ھاتف تال ہہ کی وت تاب بی یک بم.

 سس 2 1 سبک یک ما نا 1 اما اھت شیر e اک یب ےک ضم رو | تهاجمی ذی جک ۱ تیں درام مذ ضبا یکے ترکی زکر ہنزم شیلا ںدرادرمو ےس ت 4 ل تا وص رکے یاب اے سس راں یہ آے اک ناطعساک ںیہ “ھ۹ جا: نام ات ید تاب اش لو یر لکل کت ا ےن اکے ینپ تیلو هرس کتی رشد ہی٣ صل تفدس اس نمرات کک ئل وڈ راس ا ےس رہ ابر ضعب نال و اپر ادا رس ےک مرات ےس اعز تی اجر ر | ےک اکے رکو رواں ٠ فلا سز )ری ر روک یدار وم تاج اد رکس ویا گنا واں در ڈیل راک فی تنا راورئا ۱ لار رضايت سال یوم تاراض اره رکاب مک شف بکر سنا مگر يا تسپ فرج ٹدد بدعی فو ۹۵کس و ےک سال بجا ںیم نشکیلا ےک ۵ 2 ےک هر ب بای مان نا یبد ےت کہہ لدن ںی ہ۷ 7ت ابر چکے سرد اا ات منانا مسا زن سرد هیات ایم یت لاج د رس اھ ا دستت ےس یر )کون اد لم کپ آید دا کاپ فورم گج کرک هد ےک تل اج دمص اکی داب روا یابد ران سم وب ےس ن کس ا تر نا. تس دوب 7 یرسذں یم لب فمر ےن بایماک مر وم امر ا کم لر فط انجان و یر ۱ کس رٹ دانا تن و واپس ںیم اد نا ںی س اعا ایت لہ سراب کاپ کت چپ باب اےک اسم د بہا ےک الا 7 9 دس لت ٹک ںیہ سو باما وام زر مم قوم خلق وا تال ےک س اهو اوج ر روف حر گرم بایماک ھج

Marfat مصر 

 حس ہہ سس یاد

 یہ ےہ ECR - بسر - - مد رس تستی نج سو دا



 اڑ مپ

 0 ۱ نالے ںی

 | د نخ یا تم لشپژز یک مد بدت تس تب رمق
 باراک ین ناتا آن رداد ف یمنں ا تیز راز یکن الس ہراظ بی ےہ یتیم قاب رک

 ہلاک »تار هست سذ رم کن رہ ایس بت دابا پل اش بل امد صرواح لید ترا ت ازاپ

 | دب لاس اکسس خان تر یت ےس یز تہ تکی ملي ب
 ۱ ۲ اڑاوہراک اچس رج تالے نا لا اند ںو ایپ 2 بجارگاےنض اس اکی ٹا ا سرا ارادرد

 rd اد ہد شرکت اد اض یے حساب قو ے ال چسب یاد کف دادو تیک مرک
 1 تار دو ارش اب سرت ا ےک ےہ کدے تاک هلام دن اف چم
 اضد یو گه دا دوم رک وی امرد ارد ےک رکا چیک اس نام وع ا اک ےک ںی
 ا تا ی دے ارز سے تل ا نی ےک ا ہت اکا کوچ چپ مارک ےک فرش
 ۳0 ۰. کک ای ا ی دک نر ر زون

 م تسداں لا راے ںی دادا ما اچ تاثر نقشی ںی وید دب آدم ںیم ل
 لع ساب کل دار کرام اک حق قم وطن کر توپ دہ ایا
 ہذا رجب قر سیل ںی سما رکے کش ام باب آي تورا اب کت یه با

 7 وہ ۱ ۱ ترک
 ِ تر اال سنگل ت تکر ت یار ا ںی نامور اب م
 ال ام تہ کت لباس ید کب سرت اوت از ندا تي
 اس سن هم تابه هم کسر لر کما اکے فراطعنو اس سیما آری اپ
 یکسال ےکے کرج ادرک ام ایا نام ےک ں وش فح ےک نار

 | | ناد فیس رد ید ی یسم بنده تل اب تا کنی سالہا کی ٹک ا
 ۱ 4 ہےں دلتا و انب یل ال تا ںی تباطحنت رقت لیپ اجت رضعےن ی ر مل تشر فاصلا تقام

 کج کج تر ار تیامپات لیپ اک سند ید یب باج الد کن احاص فی
 رح درآن اک اہ سرم نکا کت مرکی زکر درود ہو زوال سلب یک اتاط
 هات مات کتاب یو بو یمن ے سر ییہ گے تر ت لت لام
 1 6 ۔چ اے ای ایات ع ن اقف کت قاط د تساوی تقی لات بیت
 1 تقی مچی بینی لس هک اتد دج آں رس ےک اورنہ و ا و 4

 ! ۱ کت تک یلدا کس نی اه اد ت موا کیہ یا نر ی ییستسرونک کک



 ناتج 9۲ ناب ےہ جم دس

 نباید کیت سدادا اس دریخد شاپ سی بس زی لیک وت یھت
 ےے لو ار تھلگ کد نار وچ کس اجاب اط ت کک اپ ہے اد. تی روگ اد تاصرا ریل کذب« عج بس! جا سابع اکر ڈی دادا دای ای یوم
 )یر تارا تابان اه ساب کی دن یز رکا د ام ت کی باک زنم فاصما بصیر بت( ریڈ ںیہ اں اکے اب باکس ام
 رسد ۲ےس از تارا یک سه کیس کس ی سرما ا
 هل شد ته يا من دم تم لوس هیت تاب دسر توام
 دام جک ی کش نہر سیم لب یکے تس کما ا لچک انکی لخت یارک لنک مو
 سرعت ات قو اک ساہاز لان دن ےک کھڑی میں نیہ اکاھم تی ياد ا٢ ۳ ۱ ۔ےت باب ین سی لیپ نکے یقه ات
 ہی یا 8 ٹی تالاعن الی یس الج ازار مت از گو: تن انب ۳4 اچ اپ انا ۱
 ناروا یک ےک پادر نام ات دا ےک غور ایپ ل فد کلپ ےل تا او ابا لا تک اس۹ لس LL تب تاج لطاہںاج رے ہےں ۱

 یاب گرو با لب ےل ےس عو ا اسکو تی در تا ضیا هاست رک ' ی نیل شهاب لو بج ےن ےہ نم توا اما کو اجسام ناس کی رک یاد یر پاس ۰ لپ تمایم نان اتم تو: سیم رگ سد ا
 ےن اد قبور رپ اباطقام ل زا کرم ی نیک کک اتاپ اوب تلا ہد ایز ےس ہہ ریش پآ !' تا ا ہدروا تال ود اسکلت رب دوا ید تار سدا ےن اه ےس رکے ےک کد لو میرا رشات قاد تاز ایر یارک بلب یدک بارک دنا | ےہ تہہ )اجر کت اضازطاے توہ بج پ سارج |ءززملزرپسا اب مار لرش کک کرایا کوک بتا بام تلف ار شدا تپ ذو یاو ےک ربا یی یک شش ےہ تراک لو بل نی داش تجار رد تی یار مشت ۱ ےک چت اشک نرم سارا سد لوس گالري ی ید اکا تی میلے شک گرد اشا ناسا تلخی مس اپ یو
 نیت ہر عل سلع ےس تر شپ ارد ریس تاطد کت اپ 2 ایا اوس ب چک ب راک ناککسا ین ی تان یری ب کن مک اے ی اع اذ پل اد تورات س اقا تر

 بج

 گوش ]۱

 ےس کم کیس اھم

 اک یا دوز: حسی

WO jeje [۸ 



 r نالے ںیہ تب

 ب ناک ککے تتاخر ہویا ات یہا یت شاہ

 | کے ای بجا کج نام کاری سہہ

 ایا اکرام کل فان سکے رر ی چ ےس تماما تا

 | تایباد تابناک کا ویب ورال ت الخ اگر

 لیٹا رر انا ددال اے با اش لو ا کت شرت اکہ
 صو

 رش جم مات شر کر که شا

 یاس ذاتی نیت سس ناشی ب

Lzوم  e Ep 
 دج اےک شیت اکیس تار گاه اق ترین ورو اد اک شش پیک
ب ےس لوک ےس ہوش اد عاد

LOI رگ سیان ارپ و ہک ے
 ا : ا ,

ےک 1۸ترضحزئاب اس ےک  وٹیڈو مر اس مو یو اے سود ها 7 1 ا
 

 ای وضو ا آب اض ترس کلا

 تب سما لا یر رخ ےس ےہ روانا کیک اےس ضفاہب کے ناز ۓ

 بک دیدی صابر تهران کا
3 لوید اکا ت مدیر ھا اےس بستی سنی ی س ا e امی رسا گیر

 

 ہا ےک ٹیپ
ارا r ل یو

د ریل اں واشد کر
 9 وار وو ٹیک دنا سس ی

 ےہ نادا ی کک رق رک ےس ےک اسی ر دو تیبا
 ۔ یاس اشور سرش متد دایک

WU jeje [۷ 

1 
1 

 رسد کل 2 سما نیا تا کت سنا 0

چل که مش سرے الباب یب بیر سلب
 ار رب: یروشلم سم ہیلی مس را ررر کک ی مو 

 1 لب لو ی بکر اوس او اوراد دل یدو جت نو عد بلایای

 کت کن ادا یہ ےن کر اے هد ترس ےک ام را بس نا ےھت ےک رر کوہ نا ہت اسی اس ےک

 | قالب رسد منا تاب هد ےس نشر( فست بای تر حرص ا تہ ںی ےس اک

ہ ںیم اد جد ےک تیار یا تیا روا ےس
 ۷ اسکن اما بق سے تا رر اپ ںی

 00 حالسالت اقا ےس ادا باخت لگد نایک ےک ۷

 2 رومی اي ںاد ی کر اپر ارور اار ےتجصس



 کر لااحد 9۳۵ ناسی ںی |

 ےس س رز اف ےس کرام تسد شی ارگ 9۵۱ راه الوم تراکم سا« پلیس دا 1
 ۔ےےنر لس ادم ںیم لنا سو تسالاعم ۱

 اي باکس تگ طی سس اک خا لاگ تک

 ریل چد دوی کروا اللدود نم تست رز وله ترض تل تک بیا 20 1

 ارم صاف یر ارم تیز انا ےک کا ناماسودرس نکس سا ٹل ڈا کسر اہل ا

 هجوم یزارگت سا رامسر اوب کاش قشم آہ لب, سد لہٰنپےس ا'یدالآءاریس ۱
 د دریک اما پسر ریا ملم کن داد یادش یاد ئچ شے فیض ام کس رد رود ٔز بت رض 2271 ساگر یہ مکی صددروادواا ۲ طا هرس لوکس ترش وابآد مریم فریم 1 ۳ ۱

 ۔ےسر نار فی ئاد

 ہن رویم راس ےل سر رو ےک ما یو ضد هشدار اکی 2 ارہپلاعسرد ۱

 ےہ لاش یب باصاکن ارم یدو روا اض گان ام ےک ای. روا ید ںی اگہرد یا
 هل وی رانا ےس بانه گناه ے رد لسکس رکن اراد شد ںی یار قلع جب ےسر من رہ یی

 یہ سے رپ ترس و یہ دانا راس ےک وپ اک رد ااا شور جرم
 ای و ای سم یا نا لا رد یراہدہلماکںزرگنکْ زرا تلامس ں ووا وم ب ںوسہں ۱

 ۲, دف بس رپ ناجا لر ور نم رم ش نب ڈا کسب نیس سم
 1 ہزالاسےک سرو نا ہر سو با شیفت ووو ا لوم تیضحں ی تاشو تالاادا ںیہ بس دلت ۱

 یس اار ترحل يبد ارایش افسر اشو لا داد ناف تیا ہوم نیرو
 ےک و ماچ ےس لیدر دلت لیواوم ںیہ فتالاھ ےک 2 ےن ریل ےک م یبہ رس نما ۳

 ی رز مال اپا ب یک ماجرگن انا وا سر ےس رک صاح هد ںیہ تااحشش دا تمالام وری مهسا
 کابلی اتار کے سک ارو لک کل دم بسا به یاب |
 بستے رشےڑ کا

 ںی تاک تا نا صدا ا ٹول کاتب 2 ۳
 لگا ںی تالاع ےس وچ سرب ےک اتردد چل کد س تا یاس یکس ا لرعاماکس ا « یی ۱

 کر اگ رب نج ا سک < تک تم زا ںیم ود داب یکن ا تی شپ ترا ونا ےک تاب ام تر وند اوازآ ١ ات مهاجر یکے یا ا لک کی ازآ کم تو ہر[ یاہو
 افا هایت سرا حجم لارو وود یک یی ددد پا اس ارد تا

 تبادل ےک امری تسدد را وا
Marfat مصر 



 | نکاح ام ار و و وسب - نالے ںیہ

 رفح یہ رعب یک اک دیوان پ رقاد تک بسی ته
 بقا دد اپ عقوم ددا کے وي لد ےس لاس تام ےک ٹیم بم
 | شر ی رشف روت تیضع اسکیس سش قوام اےک یی رانا با رای رم.

 سس« هک سقط ها ذات یکی تستی حر
 edd 2 تہ اپ رد تبا رخ إس ١گر ل را ۶ ۷ ٹپس اں و ےرر کت رس

 اس سنا + ام اب ںیہن اتسدہددازاددہ ترس یہ و شیرک اے اد ولس رپ
 ول ساله ںیہ نیک ہیک ویا ته ند لب ناو پنگ

 تو ی اجر و ع 00 ھ٢7 ا رہ : ام 7ر هاچ 7 4 ۰
 یل نقد ی. سد رک اہم س تسال دانن ای ب ںیہ ٹی ےل ںوصئا۷ قو نے ےک

 ا 2م 7 4 ۳1 4. 2م

 ل نی سہ هایم جک ما گرمایش شم انہو یکن اات کیک وازم ت رغ
 / 7 رپ ۶ : 9 روم 0 مول ۳

 ارم اس عقاب یم را ما رز اي
 ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ .ےجبر یب بحاص نکلا زخم ارم ترضح ترابری ا ارم

 ی اد سات تار بسم اکر رد یو د المان ےس بس کا ٹیلا م تیز ووو ایلاراد ۱
 ائمہ رام ات ا ےک یک و وع ۱

 ۱ و شاد ولو ھواملاراو

 این کشم کپ تمد توا ا حک او یت مارتا
 : ڈان فعل ےک ٹاس لاس در ووا ن یہ کر ل تما ضان ینہ لور ادو

 اس تر هاو روا تو کہ اط ےس اد ےن آے ےس ےہ دد دا نیر شیخ اب یر

 ر٤ ما امی یلعلاد بج د یاب اک ارم ا خودروی تشک کب جل
 قوا سورہ اہ جرم وو مگه تقدير ای کے تدا تس روا وہ
 مر نما ابر ےک ا یا ری ادل کک کر اد رب رمادا اعاد ے روی
 ۱ اب یھ ات امر فک داس ئاس ےک ام

 ۱ و یہ ییا و ںی یم عم



 یلگلاطكالم ۹۳۴ ۱ ناب 2 سل

 و تر
 ۳ ۱ رم و :
 ۲ + ا و ۱ شرت داپ سج ور اکا اوہ رپ اکر دو سوار کن انواع 7 12 ۳

 هل ایرباس کر مس تایر ضرر و
 ںی ےب سرما نر زاوآی مد نگہ رپ ےس زیست راہ تسدد کیک اد یب
 يا کر کر ا طفح الو ایس لع یب

 لر کد اس کت کای اردا کرس دارد الہ تعا نا اٹ دام فو ںی
 شام کد اکی ا شیک داس یم ںیم لک رس <

 ۱ یر روا پس مس 2 نقوش ےک نی ہر وبا ا

 یک کت گیس لا والس سد کت ہ یا تاک تم و و
 ساک کہ راک سوا لب ےل چاپ سن ںیہ فضای رپ تي n ںی تما

 شپ ےلار ےن رکت ود کن اگے ترکت ود ےس سلا اڑ نیصلحت ا بابا ےہر یادت مان یت ٠
 2 رانی دلج نار ا تارک نامی عوف شا بجا لادن فض روا رر یہ یت اتم تب ی
 زن لب ےس ترعچ وار ارگ ےس یر ایم ووم تمہ ںیہ یوا و یراوشر یی ارے اھ اس
 نیزہ نس مکر اسد یکی سر لوس ےک سر نیس لاک کب ون یر تامی دت واک

 ےل یہا کت ب یر ددد ںیہ سجی تیب دت وک ماش قد شما را ول ےک
 لر ضیا ےک ب ابحاے سسر یکے کر تر کس آں ںولھپ هات | پا تیز تم

 ۱ رد لغت ناد پکڑ ںارسوا ےن ےناجامناک تیا ےل ںی مکس وم
 ںانیإ اطس:حل اصر یاں رار یف ام اسان اب ایی یر لانه ںی
 ۱ ۱ ۲ ےک نر باشد اقا لو سعات

 رم یک ٹیپ سنی مد ترس تان واک اسدعےے پستی
 باتری کروا ان اڑی ںی تارپ یت نیب انا

 Eq امام قو هک اک ںاجتر مایا اک ناد مری ون

(۸ 

 اں



: ِ 0( 

 یکم ہ۳ ناله

 کی کا رج لاوش اےس ھا قر نیکو اینم اکہ کس نایک صور ی ودار زی تری ود یک ۱

 | گور ےن مد تن یی اگل ها اچ کار تکی طا ید باو د خر طرح
 ۱ ۱ ی شیر فر کن ا یکم ثٹہاطخر لو اعر رکو کس یہ تد لر ل فرا ضیا کل ران اس لہ

 بنياد تستر یت رحم دار اہ 7 7 رک

 ۳ میبد یر را اس ارںیمنا یہ انہر کسری ساک نشو لو روا دپاک تاد

 دوو کل لسو سی ےن ان اھکر مکس اوح د وہ ےنپا ےن وہا ےس تشو ج ت ین

 | ت شے ودا اپس کاج ہک ڈا جآ/ےترسح )راں ں ررر ارگ ت هنر شب لگد کا
 1 ما نورد لود ےب ےک والا ےرسدد ےل سو اھل اکو یہ

 | ین تار تل لر انس اکو ر یب از الا زن واھخ اےک ۳ .

 ۱ بعام ےک بل رو لا هو رکے سراغ ایک دم مایک هیات الوم ےس ں کک ین اروا “ یار سلم

 احد لس دره هد زخم تعادل ت ت اقام کہ اپ کن ا
 مه رم

 ۱ رو ا ا ےہ ںی نام ےک اپی او سس ون ہد کرایا منجی با سنی ۱

 تفرش نشه سکس نا کس الو ںی مکی اسد ےن اود ےن ےکے نان

3 

 و رو 5
 ا

 تان
۹1 
 ۔

 7 ورور کیا پی ےک ی دنس دا اونی کت اد مروا تست طور کک ف دیگ ی نریم زا 3

 . نا اکے ک یب شده سس یک شا تیک کی ال سب کک
 ۱ 7 0 0 7.7 ۳2 ٦ ۰ رر ^ ی 3 ۲

داپ بیاتی اکر اد سراغ ین ےک ںی آش یک ورسوو سینزاعس کت شوخ ی وردا یز
 ا 

 رب ی کک آی که قفقاز ج اباد کبک ویک کد اھچپ کشک کک
 اض وسر ها بسا ترار كم ےک ایک اشیای کاشی. ےس کدال دای کب حام گر الف

 1 ۱ 7 ر ادرک نٹ سر | تعادل با راغ اسا اروا یت اینا یا ٹ صد از صح رکا
 ۱ ۱ یک رای

 ام ںیہ ی تست ت بک کہ اے ییا روال اع تبصب بحاصردار ا نا سریال راک
 ٣ ۳ ۳2 ےک وک 2 7 1 ۴ ےک اک 7 7 ےہ سم :

 / هو ی کل نم شکر تے سر ء اد مو فا شما گی یکن د تونس ایه را
 7 شی یل ۰ 5 a 2 7 ۱ ۔ُِ 2

 او ارم ککے آي بد ی بدو کس اڑا چرس دز بار کیا ید اک وباسی تاغا ناس لگ

 ۱ | سیلک مچ تم ل ۷س اعاد وَ ار یرادش اشیای راه فر ںی ج ا
 ۱ ۱ 7 ۰ رر 7 ھو / ۳



 ےہ

 = س

 شر ۲ بن زی. هم م تو

۲ 
۲ 

 یو دعا

 اض ارم ۹۳ ۱ یاس ںیم ا
  aaaو ۳ م ۷

 ناب اوضاروا بارک: رجا ت تلد ےن ٰٹ ےس وآن درود سا ےک یگ نکات لاحریاکاننٹنا ےک تی . و

 ر الو رم باب اس یس یر ےس با ےس لس یک دارد لا ترا کت دو الد سری اے ا ےھت ےہ ررازود سرا اےک  7 EE TIےک شا نر
 چارس ےکس ا سیر ہرامناءےلبد لاری تربت اک لم نو ادد یہ قوم سویا 0
 لصام ےس سا ت شنل يوميآ,شزلا کارو یل کر کپ ید تیر
 ات شد بسکوکن ایہ نمک ںی ںی
 (DD ےل شیلا ےک یار ! نم نوش رسما تمبر

 ۳ ٢ ےہ ۱ 0 ۱ 2

 ریتم رکے نکی اا کليپ کسر وا نکیل ڈرگ سارا علض در ھارا به دوا اب

 رک ز
 باس ها ی سری اب یخ کوہ اح ولد کرے ک نو سپاه

 نا اوخاک سیمی راس اب یر اک نر گی د یا صحت ام نورد اھم لین یز کن ات دوم یک الع ی دردم
 7 رکے ایک سن ور راهیان س یہ رک براش, ںیہ رد ےک ع وک د کو ارادي رس ۹4

 نر گياه ےک فتبباعر ںی یف ےس لبیک مشت یه اپن یک با
 یکے بل ان کے ند نال روا ےہ بار قلم لی کے ہہ انسا ایلن اب لو یکے یہ ترک
 ےب یکے لب ےک تم سلمان کک تعیین آی یخ ش بان کرا باوک
 از بنا اج ےس لوپ بس ہد ےیل ےک نم تو دو لو ےھت اداس اکش راوٹمردا م روش دد پالت

 ههل هک لس اکسل اه کہہ ےہ ذهاب بسد لاک
 ےکے دہ امر یا۶ کت از ند تزعیکں ات یر اسود پل کک مو كرو امہ بس دگر ی ام لس اورو ہطساو
 ںورتچسا تنا بام اہ کی رش لو رک نا ن وسر ٹا ےک نا ےس تین کر ےک ٹیپ سال
 ےک ت ای داد انت کے دم لر نم تر2 چ مار: ںیہن چی چی ہام ےک ای کس مکا عدد س ا سادا

 لی نزمن شف همدم نا ےب ےک اکے بيت اوز یی رکےن آے کس یک
 تلاش سما شدم ام تاک گولہ کا ص ےک دز ان ترک
 دقيق لب سه سکس تر و دل
 -. ۲ شرا اد اوج مپ
 کل یراچددردیاشییں یہ ںوھکل ںیہ ںی سرا نانا کراس نایت ور 0
 زا ہد ساک ست اپ ٹیک یا تس کہ بشر 4 ل e ءیکب ا

 ءار ںیہ ل اع یہ ن بری اینا رک ت او فای ےک نا ای رو اک شورا نار ام

 “لورا اد اس لرد کی املاک کلا ےترہ ترس اتے فساد امری
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: ۱ 7 
 نیر لم 1.

 ارت یا شرف لا ت 2 2ھ او قت مات 7 ۱

 . 9 اا «یداواور اار اسیں و سوو اب یب کر فا کت ۳19 5 1 | ۲ ۰ ۰ تمهیدات لوکس رو
 ااغ لش اح کاک ورس ود رب قوم بروا تک اھ اڑ ااں یس ںیر اس رب شه وای روا ي "راواو ر
 ے ترے نہ اب لب یہ ر ناھ اد رک نک رام اک او اذیت یاس ی 72 تک
 ا
 گرما ا ےہ یر ور اسرارو لس لکسوس یر نا تیز عامر واضح تاب
 خیا اے پاس لد لک دستم سابق یا كا یک رو 7 ۲ 791

 | تیادا سک اات فقر یا یی نت اسکی ساسانی ےک
 به لی نارسایی ےک رگ ات دادص حد تو یکن ا لاج
 ال سدا تنم خر راگ ال: رش اش جز حس کک

0 

 | قانا متمرد هم ب اوا ااو تاس کت یم : ایر ےک الخ وف آے ع اس ل اوس صا بچ نیک ےن ورک کرم
 شر 3 0 ر7

 و ید راز اہ شا شام مکس نام

 ر اا ےک تچ ددا اص س اب لک سيد تام کسر اج کیس یک

 مسا ںی جور ک نہ تن اش گرو سکی رک نی
 مملو طی شن یسک قر سنتا کاش ری ےک ا ار نی فا
 تالش سا کے اد یکی تان ال »بوس یف مس ب کاو برجا کل رسم ےک

 ي نم ریل لارڈ تشلایآن ارج جت

 جادا ی وہ تیا ی بخدا یادوم ثدا ناک ند کس ہہ لب E یا و

 ۱ و ےن سا اڑ ہا دانی ےس جاکر ہد کیم نو ےن ےک تاطودوا سیہ ی خاک گر

 ۱ ضد اپ ئی ایس ل اسود س لرعمے ار وانا اض و ه /ںواناڈروا

 | مالعد بج (یدوفرم ای بم قو سا اف نیا ی پاک سل

 ۲ طس ےس ں وہ اک پر يا ست ےس کک عو سر لو

UU jeje N 

 1 سم طبیب نادد سا ناک واک شک ۳ سس

 2 اب تپش سس و



 ضاافضالس ql - نالے ںیم

 ' راد کے تانے نهم مکرر وڈطجسنہے قد ا ںی یوو
 3 ےک فا ےب تال 7

 بزنی ںوہ اد ای ی ےس نند پکے ا ہر ںی ےہ ایل رکرئامم ےس ا ےن نیہ ۱

 بینی اش بحاص واگن.
 1 ۳ ےگ ےہ رگ ب یت و ینہ ےب ےس الا ے ید مہک 71
 ےم ےس اداکپ ےن یا کت حس رجب لا تقوا رس ۱

 مگ یا تسود ےا ےہ ہفت ںیہکب ورم ےس دل تو ںیہ . 1 ۳
 ےس ےہ ارا کت مکر کشا ںیہ یہ لات سیہ اکںوداس ےگ ` ۱

 هیت ہر ٹاک ڈو کت اسنادی اس ار یخ
 ریثم تیزر سد اب تشمروا ازا ایما یب تہہ پ تالاع ےس ےہ ینہ کک ناردا جن یھب ارال یں اہ پو اذہش ںی ا
 تر ل یرطکپےئں دہ ار ںی یوضس از ا رپ کل 1 ےئوہ عن شب یه مس تھر

 العدا ماما گیس ےک ند سد رکا فاش اتم کس رس رشتیا اکا س اا اس ی اف ا ںی تنگ ياد اسم ہا ال نہ ںیم ےس ورک نا لا شک ےن تم
 راک الماس ااو دا اسوہ ںیہ سند راف کت حی ب ںیہ دواں ہ ےہ دپ سال سنت نیا ٹریک اف اد ےس یل سض تک روشی ناتوانی ۳ 2

 راک ی دنیا ںیہ نیما الخ اد ایا شرب مر تح ا پارا لم اردا ر نیت تل رر سم يک ر۶ یر عد وچ ارد اتلئئمْبح اصر ارا رتا وکر ر لص ان اونا هد
 ملیر رس: رول لایک ۲1 زرا ۵ ۔ےہ ر خط یکے سد رہ الر اج تم ںی ید ےک ی کیون بسط ۱
 تا تر وک ایل اپ بت شکوک ابد تامرد ںی لام ےک درم تک سد دا آں ام ا برو بار یہ وسا جل ےک ہہ درما پان اکر جیم گپ نون کج اع اگ :
 یزید تا ادا اد یل ےب ےک ےناج چیک ک رخ اتکا
 نج روکے تارا دي یر یکن دمہ د ۶ یر
 ٠ یاس زار ںیہ تاب یا

 تگ کرکٹر کہ کد شی رکن وف یہ سا۰ ناول صف سخنان د یب لی روا یکے ود ےس ےس اپ رک سے اپ زی ےنا الہ سس بس ںیہ دلم وا

WO jeje ۸ 



 9۳ ۱ ناب ںیہ

 1 ۱ ۱ و ںی 7 مع یم ۱ 7

 که اج هستیم م ے ڈاک نکے میگم ساواک اک سین ون ےک یش زر

 ا ر 72 ۰ ی 7 رب
a» ۳ 7 e 2e 

 الو وج

 | ی تسدد رو ا نشر ےن اپ ےک الش اک ی رشت ایام ےس اج یار ی جک

ی ا ار خاور الوم رد لب ام اےک اڑا ے روک لس
لابس سل اویو رک رو ٢ رو ارج الع ںادہا ک

 ن 

3 ۳ 4 

 و کن یب ت امن ا ےن شن یر لئم الم کمر جنوب اساں وڑلاڈپاسا

 ۱ اد لج لج ایگ اٹ ضر

 1 : مرمر اش مو چه سرم لب ےل ےب کس ضیا

 7+ رش شیر نرو اب ارا ےہ دے نفر عرصو اد ےک الوم تو ہا ۳ ۸ ۱ میدی

 املا اے قاقا ی تاحال نا کر نااار
تسب الم ے فی کی یک ام کر ام بشع ہرا ل طلا کیر یکم

 ا نکل الما ےن نیم ےس 

 ےک نا درس قمر تشہد ای یے کسر وي هی اا

 راک اس لد خراب سارخ

 اے ات ات قو ںی سراب سیر کب تل وک ےس سا سرکہ وو لالا ام ہوم تاب

 o ارام سا هندی اوج سض سس
3 

 ا. ا نا یاس بار رک ےہ نشر کتا دمے ہیرے ازب نمک

 ۱۳ ساق چہ اہ ہوا ایل اک نا ات شک ںی رو
 ۲ ےب نا هتسوپ عدا وت رہ مس تس ںی قع تراک

 نکس یک ںی ں تم کن ام ناتسددنہ رله وب ےن وہ ےہ
 اب راتلی هرم ا ےس

7 هه کسب یرخآ نیما باح یاب لس هست فک
 

ALمار ترک تمل نٹ طح ےس د روا بحاص بیع شور ں اچو ےس  

ےک اپ ےک نارد یہ لشق ےک باحال نٹ ےہ رد ےھت یھ ماخذ ع
 7 ارباب تشر ای قید 

 گه بهش بوم« مارا ارس ےک کم یمن کششی روا ہارزو ےہ وو

 ا پر ما ےک ود ککے فام و فر رپ نل ٹیک بک یی اکا لاس یک

ارکا ود ےب مر تگ یر اھ قصار ناک ت ہہو تریقع ناپ
 ا ام لام ےس ےک ںی اف 

اورو ید با اپ ںوعمناک ےس ہر اج اکتلہ اس
 ما بصاص بل امترذع بن سو دس ےک ڈ

۱ 

 ۱ ۳ ی ےس SAE اس اپ مس



 نران الم و ۱ ناطے ںی ا
 دیگ کک امن پس اس کت ماد کک ت قد ےک برضا اعا ہذزانج زامےن دنا ذا ً ۳

 ےن شازی پہل یری مآ 1

 یہ ¢4 جد 7

 تناسافاو تاشاد
 ی نر ار مل حس مایا )کے ناک ںیم ںیہ سال ناز کرت ںیہ ست شک بس مت ۸ 1 کک ف نفل اد ےت ےہ راج رنگے یلدذق اس کف بحاص اض ادای هک 1
 رم اسکن ایپ ا تاع یب | سرای د بد مرا بیت رم اج کیس وڈ ےن نزار باس قال ا ےس ےس اج ای کا یتش سال زم طیکں وفا سس ۲

 یایگبسیناااسر ٠ تک یخ ننگ ںیم ےسا ی دیدند ین از کنی ہیک
 گپ ےس اج انہو گیم شک ی ی يک ت الام دجرم ےک کیم کام ادا ریا ۱
 ۰ E IEA بش ے ساروا ےس یک اہ اکا اپ ۱

 ےگ دا کف تمام بس یاب لا اے اےس ںی ےس بعام نا فح الوند بل
 رز کب ارا یدک اے کپ ےس اے سف سرخ ۱
 سو« تسکین هیون ی سل یی نا هاله سر ا

 تند سار لی شکوک قد شے ہدف تبلت سد اسان ےہ ید
 سرگرم زار یر لت مر ما روا اوچ اود قم لا .
 رکی تک دذ سار ے اد بالا اوم اس تاس اھ نت ساس ولا ناپ ےہ ر |
 باد سری رھ تاب وک شو سا داس ےک وشو دز ےس ردا او یی نامش ترس

 نت تسرد یکی نا ے ار ردا ات لپ یہ کو اہک دس
 یارک پسرم الوم

 سالم دم نام ےک بد راملاراو ی انکل لگ خب دبستان گپ | 7 : ری 7 2 4 : ge / ۱ فن ۱ ۲ ۱ ارور ںیہ سل آے ن دم هنری رے اد اعم تضح 5 ۱
 زم بعام اح الم راس ےک ں والس سل نیا کس تاداض کا داش رات ےک الا

 لود کو ال شاور اےک گی یاس اسب قد م۲ تار اب

 نیمه اد نے مان لا ہک غم تیاددز ۱



qr ناسۓڑزرب 

 دامی راحت زین بابعاوہزعاس ناروا یہا سو برش زار دام یا تی
 ضد سس بس یک ھم را هيچ فدا يا رد برات نا ارم جآ

 | ویا تفز شفا کد سل ہد ںی نا. تش ارم تی ےک هلی
 - e سیتی بام

 1 2 ار رب ران یجب الا کت رح اس خشم نو اک ےس رک 1

 پیش سس با قطع تر تقی لی نم هند ا بج
NIRSاک 7 7 دا  

 و تر ارد رو رشید با السال ت رفحا تت یزو ای تین منا
 ۶ برے ناف اگل رکا قوم کرچکے نر جل ابال ب ا باردا ری تام ےک ران کیک

 دت تنا دو حر بدو ناب ین ےک کاٹ کک

 ١ ای یر اد ت رح ےس چی ہشام کس یر نس آرا ۱

 ۱ اتا ےن سارے کت فای اگه سد اقا ےب روا لا ای تی یدفاک اهم

 ااو ںی س ایی ےس خب یکی را کرب لسان ترے عم عر اپس زاد ےنپءاک ب شهلا
 قا یا ناس کک تره برف ےن سال کان پکس امر مات
 ےئوس تامین کالج ںیم باب جادوو ر پیش او یٹر رضی الن ایا ایدہ تشذگ

 زا قطر اس سا ےن ںی

 ياد يا و وو ووپسل
 اتا ںیم ےس شرکت نا گلم تی ای با زکات

 دا قلم تاک کدال يبق تیارو ےہ
 ایکو یوکس یی دادا ہت اکا یا داف کک د اہیں ےک دان کت ا

 ےک اضافی اد ےن وذ کم والس وا ےک ےن مر کف نر ٹک 2

 "رز کوک اس في اپ عی ناواےک فال ےن
 ۱ رد روبان لبسماتلکذ تراز

 اتا اون : المان ںیم ےک تا اضمروام ےک اتا اچ ساروا

 ۱ طاق ساکن امان رس کد سا ظلم کل هاست ۱

 E ام براساس

 ۱ ارو تاچ دکر د ےس یدک ےس نکا ںی تسلا سام اک اچ تاواسمفںی وینو کو دل

 ا ت پک لام سا نیت ابد یت یال نکس جات ےس نا
 یزد یم اکی بروس لکم ادل ںا ال ابهام ینا ےس دن تود ل ںیہ تص ڈے ےک ےن کام

 الو وو اپ



 گراف الر ۹۵ یاسین ۱

 تیرگی ادا ٹیک کی 118 اد نرم پیک اراپ ےس یم ےس ایرو لر ںیہ تمام )ر رال ۳ ۹1 : |
 تاب یش اہ ندیم اب لاله پاپ پیک ناب ۱
 نادع ام اچ ےن دبے زہر دن اہ عش مکن ناپ اش تب نیس ےک ناب یا ۱ سراب اے نور ایا دیا ایا اچ لک لپ ے بسا حب :
 طارمی اہک دید یا کلم سس یم او ا O ا رم ا ا ا لس سس تم چپ ےس ےناج یل تلاوت یاب ےہ قافت بجو یو ا ۱ ۱ .تچس طی اینک کے ں واک ےک ی ب تل رپ ےب 3 روا ےہ ےک ۱ هلی دا انکل اتر ےہ باک ا لپ ںی ےس ویچ اں خو یک ناو کارن نازک کک ںاہ ںی اج یب یسک ر

 ر یوکس ادب ا ( نانو

  OASاز ےک ںیہ جر :

 . شاپ نه یاس تاد سیر سکس لاو ےہ وج دیس پک
 ےک سا ر روا ناسالم ےک کک ددا ایت ےس پا سا ےہ ںیہ مع ام یوکے کت

 | ا چت 0000000

1 
/ 

 ا
۲ 
1 
۳ 

 ناز ها يا ںوٹسک ںیم حرطی ا ود ںی ٹن داسی امد تا لا مد کس ںی لب ۱
 هل لا قاسم ےک نا یه داد الا ناب

 ںی پس نک اسےک ی وبدا وکی ہولی کن لار ول اروا ےہ نک لا کس ںیہ کتی
 ۔ےئاج ید حرص اخ فرس اں رہانڑاچس روا ےہ لاوس ا۷ک کے سل وو ساسی ا

 ےک را تعا رک اد افر ےک نج روا کف حرج یہ ںیہ اد ےک تمام اپ لاپ تم ین
 ابن تا طاف تمرح یاب ام تسمه اج درگاہ شیلا امابعسا مرگ مالکی راو اند ےس رک
 یک بست ناچ ںی یت رم اکی رادافد ےس رپ ںی 4و و ساید شل أ رار پس را اک ا ات
 و اور ار اره کس کج ہد ںیہ ےن کلب بصنی ےگ: نسو گرج س ےک ایراد 7
 ںیہ نات ا٤ی داش یار نیت کا اکر لاطم يراواثر ےس ےس دد یا

 سانگ اگر زانو < اسم دخ ناسا اس ےراچ تال

Marfat com 



 تن ا ر سط ٠ ` نالتفی_ مپ

 7 1 بس تو 2 ۳ 5 ٠ و یک ےک

 ارن س یک ےس ٹا امس ایم روا ت شد کس ب کا یہ ںیم کی کلک کوا ت ضو

 ۱آ اس ا ای جن اک درا اج تسرسور ها سا ےہ کت و هو اب حس بم ج <

 اصن الس اویا ٹو ںی کت ا ق نامتو ںی لوڑے

 | کک ا ےساب تس نج ےس سار ی یر وباب شل `

 ۰ وا

 اپ ں یی یھب هک ی
 پا دن رہ نال ت

کز 7 دور شب مپ
 | و 1 ااو 

اما سرعام وي نکے شوکت ددا تشکر چپ وہ
 1 

 اکا اد اجاکَن ايک اس نیو اویس ا گھن اہ تشاد:

 جو

 یت ردامہ کی رب هوس فسا و هدر سو سرو ورو کس کي

 بس ن الاس ےہ دار کر ہیلع ل کلر گس ںیہ یی یل: کی د د ادا کج ںیک

 رر فتش و :

 کک رکا اعا: ہک کک تس لامپ دد ل ےس لدرکی باما دب روا سر ل

 فک ایر ہں یم ینیھب کناف داد او ےک ناروا مر

 3ل دات سک زد تا کا یاد سل راک داو سر را 7 کر 2

 نا قلم یب تک رکی انک ر داخو گروہ ر ادا کس ند روا کردا لمبا

ہ ںیہ تساب کشک ساب و روش ید شو اکے
وس رض جی نیم او

 
0 
1 

 ن چ اک یے تیتر ہت ان لت بحاعز ے۔ ہا

 تم پی مر سد نل ا میر

 تازه گنت سبز ےس ےک طو تی منت تاما عاجز تک
 ۱ قاسم کما ترک تے

 و. م خب تب پا

 2 سس تیل تیوب اسا رتا

 اک پی تس یک نچ االس اپ دام ےہ رپ رقع راہ BE نات لب اطا

 1 ھی مو ا ادمئاےش اتا ناس کراس گئ ورا کن بش نا

 کارو( ا 7 ل ا : م ۳ ۱ 1 ۳ رم

 ناب پاکر اصلاحی دواں ()پںیتنعالص ہرا ےس ہد از ی کل اتا

 | نا بنام »تیبا کی فر ادات تپش قبس ےس تای دان



 نر الحلوم > ناس ےس بم لا

 ںیہ کد قطو یبا سد ل التت دک ںی نیب سا ےک ناروا وف را ای الا د 7 ای نکس اصادد یب
 ار نررذاکارمرشلا الا هللا ح ور نم سبب E از ےس یب رب نچ انمریکں اردا تگ[ قی زا سر اکو خاش ارپ روا بتاصمیددروا شد لاج رہ ہد ںیہ پرد تالو فال یگ ںی :

 مبںیضنسرس اب نبض بت نو سرد ےس تب گال اھت
 لیس ساد دانا اک تمت ی ےل واما اک وفا بیل ددی رداع کی را ںی بک ن ااو یت ا ۱ ےہ قرب رش و سارہ لٹا اک ناپ کب اید رساا عم نا

 کے تروضودابن ےس لپ آے رکل صاح قیس ےس س رودان سد بد یاس تو ار ےک ایک کاپ لات لهجه رسو زم اش ےب واک دق نسامم کک پ آم ناخ صل كنا ساب ن اش یک مر سیا ۰ ےہ ۰ 2
 ANZ ایر کت مرد نمای ےک تیب انا اهر اچ ںیہ ےس د ارکستر سا 1 روار و بیر ےک اب 7 سی نیز از کی یو ےن راہ سارہ ات و ساا اک قوم ےن ہذا سا ۰

 ول نیز عمه ناتو ےس قرض ےنپا یہ یتا ڈٹ یاس | ساب شو ےہ اردا تہی یکی در هاب سب نیلم کیپ ںیہ کاج پے ا | تن رس از ریدر دارت دو یم ل هی ا سرق لوپ ا ۱ ٠ اس دانایی ید وسایل
 ںودگیداےرککل طلال پس و ت ےک ناشی وم کرا نول مه

 ےس چچا س تا

 بس دم

 ہے کک ہہ

 م ا س نیان ت

 “سے یت

 ایام برگ ر دا یسرکس تعهد ےب ےک هد کس لی با ادب اک کس ۳ لا تکی اپ ترکیب کلر یر لیمو لعل تیا شر ڈا تتار ظنا س
 سکوی بس جات لا باس و

 رک پہ یب بسا بیگ ایا رک ویا ںیہ یی نو ںیہ نا ییسےہ |
 بس نزن اں ودمر تس زسا ا ما راج آق ےک نب نایک اس فله تہب تیپ ف بج ایکن ۲ هر تو سارے ار بیک اتم ےس ۷ تس فی بس اید ۱ یے نرمی بد ےرکت یک ےس ککس تاج ام ںیہن رکی شق ںیےنہاچ کل ص مراتع تزعا ںی بکس اے پلی ہدرکںیہکت ارب یس ناف کروا ورد ےس تزعردا ا ۱

 سس

jeje Nنی0د  



 ۱ ۶راز زار qm ا ناشی

 ۱ مجید سارک سگی موش تر تر ٹپ نا م نیک ےہ اکر اہ رکبس ےہ دازآک کج

 0 شہ ی بکر نا هک گر کپ ںیہ تونس حاج ساير ۳

 ۱ ۔ںیھم رب شود دینے تاب سای راہ آں و رکا وان ف اط

 یی لی آي نسخه اد ےن ںی ار ۱

 سل اسب اوہ یب هضم ان رم شوت تاک شو تہ ےس را

 | نیس تیرا کای حر نت الپ ںیہ گن اعنا ءہی ےس 6ا ۱

 ۹ هی دل ےہ یبا کاج حب سا ےہ اکدد نج حرب جے تم
1 

 | ےس پاک ت اساں هام ےک س ا حس کرک کہ ت سارا لس
 .تبس ےس نن ارواب یت تب 7 0 مدر و اےس

۱ : ۱ ۰ ۱ 

 "راہ لی oh e کے هب نجذ هوا ےس نہ سا ایا اے ناک ز اں اج

 ر ےہ قم اشد ی کک موا جناب را جات ی کانت ےہ انت تااپ کک
 7 ي 7 دم 0 ل لیس س ا ےہ یون تہ تاب یب ےک کرکت انگل وہ اد ل اط س یادم

 ع و ٠ے لد ےرح ںی ارپ
 ایام ےس ےہ

 ۱ نویسم ےرےگہ ےہ قر
U 
1 

 ہں ہصحح ےس سکس سا ےہ

 (لد.لد وا ےس بس ےگ مد ےن نب رگ دم لب ےہ اتم

 | دوتا ےہ فی لس یعلص یکے ست رس کی عد ود رکے کے اد ےہ یار اظ رگ
 1 بیو کت فیلد بس کے پسی تا کے جس نیک سنایا ناود رے

 | 1 بچ تحرک ود نوک اد ےہ نور ل انجام کرتے قہ ہہ ناپ
 ٠ سس وس اے لٹ تسِال ئل لاس اساتيد [۱

 اج نم کس ا یارک ا لیک اکر را ےس یقه سد اه لو ےک

 کرک: وساد ا وجوہ رت نم لاپ سار ںی ہی ےس تیک یا یارک خیر
 تیرے اک تاج یاہو نک لا یی ادد لو ےک سارب ںیہن قوش

 ملکہ اگے اجد لارض اپ سا کک بج یر راس ددد ست فر سارت اہ ئی تملک :
۱, 

 اس رو ےۓاجایک ہرگں ین اپ ناسا رام ال لسلس بلوار ےس رکی
۱ ٠ 

 اوچ اکر ود وک یکجا عااع کد دد سار را لوے ر واورو

َ 

 1 / مک یه یم لپ وم



 یخ ۲ نا یا
 تب طوزےبس تب ےس جوس اے تہٹرلر بس ہد ہ ہنس ا,ےب بلک چسب 1
 ' عار درر راں فرم کے سدزجاکعنابات یوگا بمب ماچ.

 هند افرا تل کد راد فیس اف تر بج ریما ند ال وسر راو
 ےس یل کا امم ےس سا نور تیام قوی جم نا ا ساک تس ےئاج

 نیل ید ازا ناراج ہال کک کید ںیہ کجا یل ساےپ تو یک ابا اند تم ١"
 هستی ےس ںی تا مگر تا |

LOاپ ئاطود ےہ ان تقاط کے ےکےن مکی مار  
 ےک سچ یکر دا کل د سس ا ےہ تفاطود ۔ےیہ ںیہ تاتو ام ا 2 ہد ےس ںیہن تا رش :

 کک س اے یل اڑ لب ےک ق وخ ےیل ںیہ ےس تناظر کوہ تنفس اچ تات یک ل د سا
 کس خاش ک یکم سس یر زکر یب کک ا. نسبتا

 وتی

 ےہ برش بب مس مت د مت نزد ص2

 سا
 سس س

1 

 ےہ یک کے ساو کتیا کیے )سا کر ںیہ ھم نوک سای سا ںینیہ کت شط ے رس بس جت نا .بسژج ےس ناتا کاکے سا گی کتب یکے یاس ب ےس ےک سما یک س دیت ید وان یکے ارم فل عزا سم باا ں یک کی اکے نڑ ناس ےک ناکا ۔ ےس فوخایکاک تاب سایت سہ تلاع سا
 ربا چپ بک ےب ایم کا کیک من شا کشی آ' ےک اا ںی با شا تيم کم سواد سوا کن سا تار | سر نکی انب لال نیم ےک ولرصا ےک فلیٹس ا لوکی رکا ایک cag tre ںیہ سا یھب اکن اہ ام آ١ ےک سای ياري سیب« رو بس کت اب بش ےہ ریجن ےہ یم یا ےک ک ںاد ہہ رکے تین اسب ی شازخارکں رکی کوری نادا بسی ےہ کد کو ںویکاکی بورس + ی ریل اد کیس لاوس ےہ ارگ یہ نااک داس ۱ سی لام تیپ ناما ںی کت اک کلا ایں ٹرک تب را ےل سنا لام 0 بات کریو تیام کے نرہ ںیم سا سرم تاک سم جیا
 رےہ ےس ککے بس لصاح رپ یاری کے یا ےک تدان رک ہا ہل السب لک کس تسهیل
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 نا ےس ںیہ
4 

 ی یا ںی ں رہا ک یا ی رکو اے کب وشد تیز رت
 بنات نام یر بس اا ت وہات ی رک

ی وش ےس پایہ اھ ںی سکا ییا ای
 ا جیت م ں

 جر پا اھ اےس اہ ںی اللا تار کاش اکی اپی ییا ا

 اض اھ س ےاچ کمایا رک ڈا گیم سس و کس پک

 | + ںی دنیا ںیہ ت شام ی قم ادراوکح جت ایا ں مک

 اس وفات ی سهبار مزار ںیم وما کار کں شا ےس لس

 ۱ عاد داچو ںیم تسر تو م ںیہ تب وہ ےب گروہ رد تیار نی ںی لر زاس

 ۱ ارم شب ںی ںی سد ای تا شوخ سرک

مطب رکا ام سلاح کن ال
 تب ی بر 7 

 وب اتے ےک شا نيم سو سام

 نبات ان ےس الی ب ں ں یش ےس ےس ار
 | 2 ریما

 اما گران افسر “۸1491 دورا ۳٠ : دک اتوار ایں ایہ ںیم نفی
1 

ییہ لاہور ا کسا ہد کس ی رر کیی اید ںی نادا ور رب تاذح یک ےن
 اپ ےک 

٤ ہنس اد يه ےس دج تم هد گاد اں اي ضا نا بسی رل لابس ضا
 

: 
۰ 

5 
۰ 



 نگران اس ودا ناس ےڑ ںی ا

 یمن ربان لا نجم ہا الر

 تراس یر ۱

 نم تپ حد رم یم کسا 7
 یجب رسما ںیہ رک فتا نا یھت اج یب تی رم وم بحاص نیلا انالوم تالاب
 ۔ یددا تکی متلب تاک لامسردروا لڑ یمالسا ر ند لعلاراد ںی تافدا فش ےس نایات بحاصر تنس قاشز ا یم یز واک یا شرٹ تی بیخ اما
 دام هتل نانسی اک ےس فن نت
 رک دي ور سا ترا نيستند ھم اک ارگ :

 ۳ دع ےک نیفشعلاراد.هتس فال یر نیم ازور اراک اٹ ےس بس اک بحاص نگل نیستی
 یلط راحل رد ےک سس ده هند عقد مار اڑ تایم ا ن فر راع تے سس ہراواڑ

LEگیت بس رک یک رند یملعہد کا ےک رتل اروا تنه اردک  
 رکاب یب فیس سم ارو | کس دہی ایس ناول ی اکے سلنا یکی رج دا کن ا ںی ںی
 ےہ آنا س دق ئا ےس بس نا

 گی کس یس ایب سالام ےک نوا کین ادا ار سر ایا ےس تسمم رس ہک تری تیر لک
 ےہ رام اف بیتی اوسر دای یر ام نا ہیلی سا یس ی ریڈ تراکم آن بب می راک ی اوست ۷نا

 ییز مسالک ل فد وا عباس تر عب تره چاه و تند
 بنای اسم ید بوس ای ی توز کت اش عام ۱

 زا لر سوم کس نا یب تونس نر ترک ںیہ ںی ی ہد یہ ددقس مرد لس ںیہ ت الام ل ما
 ملعب انا سس در یکی ج ۔ ںہ تابار لا ارد یکی ھیچ ےک ند مہ تابادد رقیب ف ۱
 یت تیرہ تازہ کی اکران ناں و تو ی ق یت وکی و کسا ےک بزم تام
 ے تروم یہ تند نکرد ایت این ںیم داماو زنا ےس نا یس سا ےہ لک “یب صحاکت سافا ںی تالیف پا ۱
 ڈلم ےک وتو سست ی ددزئار کب کی سک آرت |
 شیر یاب سای گر آس سقف گم بعلت میت بم هم |

 1 لاجردا ےس لدد یب ےس نخ ےس رسد چرم کت سالام والا یار ںیہ جم نیوشا ۱
 تبلت بات قادصد تک ت ان کیٹ ماکس لا ں ام فال بس یک واال
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 | یر ری سراوان ۵ ۱ ۱ ناس ےس ںیہ

 ی ما لپ توی »تیر نا يه یہ وقت اشنا

 ا یتیم ترا یک داں ایکن را السلا ہا باک طب
 رک لال ین یار ےک ینا هتل دعا یم یر علیا ی ود

 یتا ےک فکس الا یہ برحلا تہ نج ےل سا اتم اکر نکے روک لار اد یراسدصشت اک شیک آد دا ےک

 اتار لام ہالی یس ند ید تم کالم »مارک داچو برق برش

 ا ف اما جب اےک نا ددا تاک یی سد تشلافنواوانع یا اکرام ےن ضا ایر رسا ںرضار

 اک کے ہک نیہ وان ام سری سا ںیہ یڑکر ایک السا توعد ںیہ تلاسردمدا مد نوا زا

 1 ہر نامے بح امس کاتا یہ سد رپ نر ترتيب رب بان

 آی یوم ت سہہ دواں سارا پس ںی رباب یار شی گرگ تماما

 ۱ لرد ےک دا ےس لی ںی نش ی یادی رپ بستن
 س

7 ۱ 

 ا ںی یک ب ںی اہم بیتاب صح رسد ہیک اصز ےک نیو برک ترڈیح یکن یں ےک ےس

 ْ نارنج اں صح ےہ ل یشن اےک آپ تابان ےک توس اروا تالا دمے

 سد کرج دل سا دوا رک رصد یتا دینی اند تارا ےک یاب سا

 اما تاضازخا سوسیس ماسه اسد باب باج نا ںی ےب

 ص ا یر توحد کپ جسد 4 بیتا افت بما سا جلب یکن اردا سای ا سمت
 اما ت اض تعا موس یا مس خرس زن سم بہ از اتا یس ںیہ تماس دم یہ یب

رب سیما هک باز ام اکی جو تگ که ارم شجاعت ےس لارا یب
 ١ 

شئازعماژ ےس بس اوہ س 3 اشن ی داش لاب یر
 1 بش 18 تاودنیپنوتبط تشر وا ت 2 

 ولی ی تو ماچ ا آقا رقم

 سل ساسی داتقا کسا اتا کلا تر اپ ںیم
 ۱ ترم یا

 “اح ارم ےس ور ی عا ں غرد روا ےک اج یہ ن ددال یاد اس انآ یئرکد اب ایپ ںی یب ل ارس

 اس مات وس اتا ےک لیہ ف آو ںیم س یب لتا نیا ےک ماعا

ایسےس س الہ ہال ل رص اےک رلود ی رم س ادا ےہ نز ۳ آر اظ رک
 ر اسےک سالف او تیتر وا ی راو ہ

 ٢
 رے ید دا ےہ ون تدم ی مر اشو کس ساز ںی اھو لم 7

 ین ےک : 2ط دم ِ ۰ ۳ ۸ 7

 نیا مپ ابلط ےک دا نٹ طور ور ترس اس اےس اکا ایچ پال ۽ کر لوس 0

 5 اچقان فرجہ چ_ ںی زار ارتتا امتی وایروس ارداق صد پتا سکی رہ ۱

 ۱ ابات ےس نا دير اپ تین سکس اف یہ یس ےن رد تس الاون ات اروا . ۱

I ESںیم ی  

۰ 



 یارب نرل رم qûr نامہ ںی ۱ ا

 ۱ ےک تیفح یداب راسا ۳

 “تب لا وا و وا بدید متو ندا ےا روا ےہ قالغا ملال اما تن ربا کیک لرم

 ںی بات سے اے ی رتی اٹل

 با ,I و
 کر ببتر زما ٠

 فا ہہ اب ںژڈاع حا ےک دامپہ تسسایروک بسحاص نگر اف لرم تسرح سم ۃلنن حرا ا

 اج کہ جب اج را رک من اک کو تم ںی ڑی ئلاروا سینا نیس هشت ےس بال رب تم رم ۰ 1

 لس شد تمایل ریل عح ےس دو یسکےک مکس نه سد سام دشت ہولے اب
 :اھکروا اکل دد تیک یوسف سارا دارا اد ارز ےک دسر یصوصخشیل زا ۱

 لیفت ابد اپ هد مار راس اراک ں رہ نایک ات اا ناری”
 طناب با بیتی یر اکا یا تاد یک رشت دی ان شد ات کدہ تار
 عل ےل باوا پر های ںورک اچ میشود رر رند سو تک کک یر اجهدر قادرا 2

 کی وری شی
 فلمی راس ردا ےیل جام فٹ اص ت نب ہو یک باج ج ںی ل لس س ارگ زالو فسا ےک ء یا ی رش رای اید

 ےل راجایک شناس ںیم لرز اھم اند ابو
 ۳۸۸ہ وا ۔یڈر ٹنل راد

 رہ نت یا ے ینا یر 1 E ےک رب ےل تانے کب ا. بصاص ریڈ ا

 دارت قام ےس یر یاری شیک شبی تسلیم سا ےہ دن دادی بل دد یک ینہ کپ آت اڑ وک ۱

 وب ںایناسمادد ہاں اوخ ناچ اد تاغام وکی ناروا اس گرگ ۱

 لس لر اره تسوع هد ره سرکہ یک دپ بس ںوہ ںیم سدرس یر دیک کٹ شر ندا أ
 سلفا پا ۱ ۔ رپ ںی یب 1

Iیش ےس سلا نسور  
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 دابلطاخأفمہ .۔ ۱ ۹۵۲ نالے ںی

 تیک اا

 باس سا ہد ےب بوم نیل کل اس سا اجلاس بکن قیاس شب رب

 ات اتم یر یکن وند کامن درو می

 ۱ قشقایی اکے ےس اچ لاسی ںامج

 سايت یو نایاب تی اج ہں
 ۔ےس اوین ره ا لر مدقلح اں وی قلع ےن رج

 ۱ فیکس ناب تبع وا شتا

 لب )یج سیا تم ں ی دذ دار ص ےک +۸۵

 لیونل تسد ذ یب انآ یتش آی ات سمی

 ساک انا الا ےس ہد ساسی

 . لات ارس ناصری نود

 ۔اھل س احا لار تی تل وراپ

 هل ادوص موردا ق اچ تر فٹ اہ
 ا ےک ت اھ لاش لی یکساں اپ
 اطفال کس جابه ےل ڈو یی ےک ران کی
 اچرگہ ہل سیما بن وم کت وارڈ ںیہ مو ےس ترم

 ۔ںیہ حالت ےک سا ايم ہد ات جن یت شہد ںاہج ۱

 ۱ ۔اھتر اس ےس رنج ےک وا سر روادعا ہو

 ٦ اکستنشن سا یتیم ہریروش کر سای اک

 ۳-0 ۳٦
 گو ۳ کک ب وب تاج کس ا شرک اس

 3۹ فرات اس ی تیرہ کیی اڑ ہت سا ات اد بک هما نیک وو

 | ٠تیس اوٹ ںووی_ ہد یز ادا کہ اکی ےن سا ےس شرک ےک کک مارو ہار ۱

 ۱ و جہ ںی تو تیا قا



 یدال - ۵ ناسا

 ۔ااپ نوش سرا لا لا اگے اے سچ

 لات رب ہد ۔ےراآردانرم ان اسا و ۔بااربااقرد یاس هو

 ۱ ۔تبب عاد یکس چسب

 ایان زس یھب ےک تسدد ےک نسا۔ںاہپ ےہ صل ما

 ۔ا این ےنپ ۱ ند کین ناےک س اهلی ےک ںدروا امان ہو

 ۔ ےہ اخیر اک ا ڈنداراساکس ا

 ریس هد ار ای روا ای دج ہو ےل ےک ٹال سج

 مام هرس یر کایہ الاڈ کر ا لادن سا
 اما ےس سا نسب طض »سا! ید رخ ید اب کس یدک

 نایت نانسی ما کایہ را قم راس یر ۲

 .اھ اء[ خنک راک وری ہر .یرقتپتسوم روا تبل کس ا ںی باما دو 1آ

 یر فان هند تمام ایکس ا سیتی کس ر |
 کس بوس چ ےن نامہ ڈک رد م کت اتتا بم سا یخ کام یربعرا تما ا ا ۱

 ۔ ےس ےس اسد سر سس ےک تب
 ال اح تم ےس ںولاو ےک کت دای هدف لف انی ےس لاع ےک تہہ ا سرلا ہد نی
 داھکدں یہ ضو کت هر ناپ فیکس ا ساد یاس ید 7
 . یک ہڈی تر ںی اار ر مرات س ساس
 .کٹت رط اھ .Gos راے روم و و

 لاردا راپ س ایپ یت کا چس ماپ سال کاخ
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 میس
 ا

 هنر رور گرد صا نیمروز کا

 ےس دیے ٹا و ےس رم شبا ےہ اس تک س مس ےک ناتدنہ ےس دپ ٠ تاذد کم بصاسص لا ارم

 ٦ سہ اے اچانک باشت رم هات اڑ کین ادیب ےس ےک ناک ۱

 ۱ 71 ںیہ تب سای ها ےک کش رپ اکر اور یک ایجاد ڈاک نشر بہر ےن

 ماگ بیک یا بهرام لر سیما چهار ا 3 2 0ک ۳ 2م ره

 | تقلصم حس لب جا رز نا یس دادا لا بيت با یہ
 ۱ ےک و ا ایک پت اس ےک ند لاک

 | ل د ںی ل امدا تغب سنا قہ وش ےس وو تیا مومام ٠
 تین ایا کم آی عب او دو اا۷ باد کنز ین ات اس ےک اینپ کد اار ترس
 ٦ .دانآ شه تش ادب بارم ےکر میش فسا ی اپ ہشب ےس شات

 ی امن ام ےک نفت سنت هد تاذ یکن ری«

 مگ لو سل کتب جنین اور تسدد ےک تہ ادا یڑوو
 : ی لرما ےک توخاد تی اين للہ داتا گتقد س رب ۳

 ا . ےہ یل تاھا س ناتددنہ سج ںیہ
 1 ںیہ ںی مہ یاد دای یک ےگ تصعن ےب و 'سوادص؛ءسوشا

 می کپ را سرا ںیہ پسر ےک تنی دا ترکی سوم ےک وا سرا نی
 1 تاک فون نی سبز گرم ںی لکھ یکے ساب فی ولد ےس ںی + نیت

 7 اہ ےک SY رم ےک



 ےل ےس دکور ہرئزںیہ ترک ک تا مرد! صراف ںی ل اعرب ددا تہں اسوم ےب ؛تأج

 ی درر کے دے کاپ پس حردد یکن ا.ےہ بهزاد تایم ےیل ےک نا ترم ںیہ۸ ےترم
 ۱ ۔رہپ سا شراب یک نما

 ںان ںی

 هرم بو هدر دس مالک لارا

 ایج یر رہ لہ ا کس د ید سر ںیہ تافو من الم مکی زر یس لزج نشان ار تا
 ےک 7 ' وس :

 اد ییہ ےس کاپ ےس ادم پود ہند شوپ ہد ںیہ ید داجملا فان جیک الساےنک نوار س نیو
 ۱ هلال لس اسان ات تر 9 اه زا نون یھ 1 ںیہ ا 1

 رصاابعل اج

 و دہ ورم اس ءو اٹہررٔجار او

 داآددح پک
 ۂنلس تسگار ارم

 2 الت یب وا نمک دن ےسال تی وب باسلام ترذح

 اپس شش ان E سر ارا ا ےک نج ےن ےس ںیہ لرتسود ںو زرع لا ےہ موا ےس لاش

 بنی یرکں ومد اھ یس ےنپا ےسا دا ےہ س ہد ور کت سس تشاد د ک

 داش رر صار

 ی گانا سم
 ۱ لرز ےک برک ص ان

 ا 2 نگین 7 ے یم اکی راگ بحخاص الو ایڑپد دص یو رک س ےس تساوی ارم

 اکسس مرض ل الرب اج تمڈنہز لاو ےریم ےم  ںومئادعب ےک ےم ارکع لع.بس الا ب یرقامأت خد کن ا

 ۱ - ویا یہ باک
 دن ات شر لار لمص ےب ہور رب تست قاسم اس بسا لرم

۱ 
1 

 ۱ یر رر لا عع ارم 444 ۱ 7 نایب 4
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 [یزاپللیانحام ۔ 4۵۸ ۱ ناله
 3 ۰ ۲ ٦
۱ 

7 

 هیات اراک سا یکی اس انا ید مار
۱ 

۱ 
 زنم آرزو « و لال ۶

 1 نور نک نو اتے بگم اکے لالا بن نو

 |[. کر گپ و شرف ریال وہاب ےس سر لپ یتیم تبع
 | تباعرپںواممبس ںی رکاب قطع نا ں اد سرم ل شک وپ ےن لڑکا رم

 ٠" بله تر انب باقم فر ہا کر مارک ےک ام ےس تارک زرا بج ۔ےت سا

 ۱ دیشب قر ما اتاط تہ ےس نا ںیم ےت تیسرا وکیل سس اے ےل کپ اھ ات ما
 ۱ ہد دین بکس یشردق تہب کن اںیہ لد ےس یم ےھت کس ککے مدد بارے سے رک تا و

 .٠٠ اھ کسے یت بادها ابن اه شک ق اد ایا
 اطلس ماتم کس تا کن ات تک نسل
 | اھ یب ایرو یسوع یب ترک سا اکی آپ وصد وفا اس اکے نا یہ ےہ
 0 ۱ 8 .يب لبیک ار» عید دوای سرب

 1 ےہ ےک تا ےب امم نگران ب بے ےے سل او ےس ہد ییا

 یدداب کرام ںیہ ےس ںیم ےت دور کی سوسک سیو اکے ں رنا ےس نال

 1 همش ےگ رکود رک ام ےئ ںیہ دد اکر ورکی ب EES ا چرس اب ها ساک

 | یکی رکن کاخ مر وہ بک بساض هستم تشک ایا اج
 ۱ سا

 يا تمار ےک س اں یھی سا چاپ

 هل "3

 نہج یرضاشرداسم لالی ٰ
 1 ۹ : ۰ ۱ 7 ںیم ےلعی ر ن ےک لو نر

 | اسکن اار ںیہ ی و اھت ناسا ل اس مو « ۳۰4 ای لاال لا الم

ON SA EPIےل را  



 زابل ٩۵٩ ۔ نالے ںی

 یس لاین یو تس اج تا ےک کس کک تناسب اسناد کی رپ
 مکس بهنام ند کی عر کای لیپ یھب ام بالا ار
 ۱ ۔[آں یمن تاس رمو رکے ےک یل گی کس ا ےہ اج

 ست اه سس انتا این مے هل پلارصا سي الرمکا ےس وک ای 1

 ۳7 ےس تہہ لع نارکاجاوکں ورع اےک ہے کال ےک نا گلاس ےک نا یم ق اال تاغ نو

 ۱ هاب باتو LE سو یہ گم نر
 ھڑاس سم E AT اہاپات اہے پآںی نک

 یبا لپ سیا ددا ےہ اہ اپل بیس لس اب نبرد اک ساک ںیہ نس اجرک

 سیب عج وشاب ںیہ نا اور ےن ص ںیم ںوماک ےک تمر غ کس رک ےس یب عورش )رم لات ےس پآ

 ٰ . چسب ںیہ ڈیلی ٹکا سرب
 ںشساالومروارہ عر ئیفررہ رر اہاب اب تسللا ۳٣۳٣٣ مر ساک( ںیم مس ۱ ۱

 یدک رہ دد نام تیتر لیکر تایم ل کب س ےن ںوہئاد ہاں لا
 ۱ لک کلاس ںیہ ےت یل ) یارک ب سد مد یب

 لس یر ربا اپس پا سس تاب ییا د اھ اس یکسری ںیہ ٹن لر
 ۱ ھم ےئرکر ٹیم

 مد ساک تار یکن ا ں ہں را لک شر ےک کیہ ےتاراسما ےب ےرامہ الم

 ناسا ےک سان کیلا سارا ب ات ل رس یب س عساس ےک نا میس + مکے یب سا

 ۷ ادو طے بس لاوس ادا ےک کادو کاک

 ایکدە ان رک آیا انک تہ کلو ےس نجات امر شیپ ی کک ۱

 مات بج او کاش از ںاد یب تی ابلیس ےہ یکد تسب الرٹ نو ںی

 ۲ رب قد ٹیچر ل د ےک سجی لادن نرگس ۷
 ید روید یخ هر شرت رک, لیلا

 ی راس تاعشام ےل بانا ےک نا هل سرد اے نو سرکس نان
 4 مت رم e ت r ۰ پر ۳ ھج وج مروہ .

 لی د مرک کے ا اذا آے ہ ترقی ریل تالے لو در وا ےئئ وہ ناچ ہد یکی رپ ںیم ایہ

 2 ےئفد ےنئاج وہ س
 م مہ و۶ 1 2 ۰ 7۶ 0 ی ھ

 یگد تسب هو ےس 7/3 سی اہل یر لس ا نا لرم اوم داش انی اا ں دریا

 ھام ےک کو ےڑٹ اپ ہد ۰سا نود ریل ےک کیہ: ٹاس ےک ٹیکس ارم ںیہ اے
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 | ی دارا ۱ ۱ 49 نالے ںی

 ر چکے سرکس ا ںیہ لج ساک یک گرد سرا وا بپا ںی ےک ےک آہ ید ہدرج یا
 هوم هست ےک ہہ ےب مغر هی یس اا ین نابر یتا ےس نال نایباے رج یب ب محاص

 2 دلت ناز نا ںیم فی اکڑ ےس ی ڈو و کی وب س نا وچ تن

 مسن اج ناب شا یارک وا بج ںیہ ےمردا ےک نا ںی استان ی تہب
 یکن ا ںی ںوہ ایک شی ںیئاب رسا هک یار تا ینا سای یھت یم ر ب
 ےر ےک سا ںوہ اب گو ےس کی ا ںیہ ج نایلے یہ ایکت اب لصا کان پروا کندی
 تا ےن راہ ہد ۔ےت ےن گاه ی راہب س اان ہو ری یت ت اکی اچ ل اب تا یہا ںیہ ںی

 ۱ ۱ تک سارا

 ملک ارت سلب اد تقریبی مت شا نایک وہ یس تسب کر یا
 ول تاب کربلایی ترس لای

 ااا دد یو ںیہن یبا تسال یب ارکان خام و شرک ڈا یہ یو سما
 )۰. مناط ےک کسر ا ےس اد یا کپ سیار تکا یش ناس ےھت ار کن اے ار یری مھ اچ شیب شرک
 ۔ ے تاج ےس اص تہ کت اب ینادد ین یم ےئار یک ںیہ اھت اڈہ ند سم ےاد ید

 7 مہک نکن ےس رٹ ھی اوکت اد ند کان ےت یداع ےک هست اس, رایلوروا 2 ۱ مم ھم ےہ رپ
 ̀ ماچ اب ق قت تا یکن ںی اب گپ طب ارم لا ےنزا ذرت ایست سد

 تار ےک ںیہرداای گیس ےک بصاص و سه پاپ ےس بس ےس پوس عین

 ںی با اےس ں ی ددا اب کی ج تے ںی ہےہ وہ تیرہ تا یربے ادر کن ڈک ا
 بولنا لر ری بلا نسیم نان کی اں اہ ںی سرت تسد سل روشها لات سا یی ترا اب ای یش کپ
 انے ےن رکنی پا تہ دا آر رس بکس ا کن ربا ساب
 7 بیم هد تیک الرخ ںیہ سرب مم هم شی سرع ےک نا نه لگ ایپ 5

 | سولا اکا و رکا رمت کتری ہیک ایآح رخ اس ےک ناچ د بلایی ےک
 ا چی می ا یی اش ات مراح ں یا تاس ےک تروا کوایک ی ا ےہ ےڑوکے کی ۱
 بحر یا ےب الس اچو ےس یک کس کلام سا ص کانام وہ سدح ہی دہ ید ی ڈو عت ےہ ا درگ

 1 ۔اھت انب شا سصاخناکس اینک اہ گن اےس ی اخرا واک یہ سذ تپه ےل ںیہ ٹی باپ ہد
 روا چو با ےس نا وا سن اےس یشرمامنرو | واک ےھت ےک جر ناب یک ار ینہ ھعےک دمہ نج ۱

 یا ا وس و یو ۔ےتس ےک وہ ات یب زهرا ڑادآ
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 را سام 0ٰ 5 ںاصےڑٹںی .ل

 کلا اب ںیم نیم یں ہو یخ ںیہ ام بٹ امر ایک دوم آہ لے تست ںی کک ا

 یس دد ےس سرکہ اک کیپ اے یوادا ےک ےئگا ییا ںیہ لام ےس ےڑڈ ےک اوت زم
 تماس نام نوروز سرو کر ها بیروت ےس بہو کے دایک دے اس ےک واہ ییا الر فال
 ےل امی کرک رکی اود وو ےک ےک اچو ہر ا ولا واتس ا یک ےس ہو اما

 هد سا ےریمرکےک کک ںوککےک تپ یہ کیک ره کے س ھیں ی نیر ت گا خ رت
 رہرادد ےب ےک سد راس ما مجاز ایا لاعاکت کیم ی اروا ان ایس اےک ن ای دای باک ڈس کے نم

 ےھت ےک مکس نا ےک هد ےک نا ساسی ران واںوسیکب “لورو رکں دبی یم ںیم ید ےک ےئ اج

 ےن ےس عو فام ےک ین انک نل اگر : :

 ےک نا ںی ےک یہ ےک اوس بجز یہ یونی اچ ںی عکس ےنرک اک ٤
 یر ےک پاز اچ هد بعمل ےس مز یک ا ںیہ شد یر تا
 بی ے سا ےہ ںیہن س انا ےک پ آن یت کت سال الف نی« نا ناب لاک

 ۔اھتاذہ ندا ںیہ تا کن ا٠ی یہ ضا١ تساب لن اں ییہ دا “ییا ابر

 نیس ےہ تردرش یں ہڈی سج نیلا ذنضعاذلرم ںیہ جآ۔ ںیہ اکر ڈیل ارکںوہاچچدسںیہبا .. ٠
 هنر« مر« ی یکم ار تاب عطا نیک نسل ا٣ بس توک

 )بسا جیپ یا ےک نایب کد لد ےک نا پوجا ۔ںیگم مک ت سلمہ <
 ساک نآ رانا و فوم آں یم ںیغ ےک ں رہ اوہ گولے اد گم یر هایت فیت
 لان کارم تی ی شم حله رکن کے سس سفاک یم ہہ تسوزم یک وار قہ
 اسکنر ذات ںیہن

 ورم ےہ رمے ےس مسح ری

 دہر ناس يا اہ لال

 نان جلیل روال

 ۔ قرب دعب ےک ےن آس او ےسرنس برج لات ےک بحاص در ابر سلاح ال ۱
 ۔نوضار لاو دلار میصرس بس الہ ا ۱

 سار ہا تیک تری السا ےن ےس ںیہ ءالع ییز اک کاتا کے لقوا ےا لرم -

 لاشیبب ںیہ ےک کد راے اردا لم تم منی هک مات لا یر اں اہلی ےک
 نوع عن رو ےن ںیہ ےک یر ذکر وا ےک ی یی اما 4 الامد د چل ےک 7 اروا ی ےن م ۔ںیھ

 یس ےب را تار باپ ےک لی ار وا رب اکسل ں و اے ارا اکں راس ہددہاےکک رے اھید ےس
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 یوم سو قدی آی رنو
 ۱ ۱ ._ ےک رک یر اورو لا

 نم کے یہاضات اشار ش نیک ہراسننپ یز لہرا ھما از ی

 یکسان ۱ ۷لا اک
7 

 ملسعاو هلحدم عسوو ہلزاےرکاو منع فعاد ہفاعد ۃنبحراو فغا رھللا

 زمایخ راد ,لدب و ضلا نم ضمالا با تيقن الی ام ا نم ہتنر خشلاو ا

 نمور بلا بانع نم ہذعاو لا لدار ہجیز نمار اجیزو اھا نسب فا هارد

 ا
 دوال رام

 نت. را لپ بای لپ عا روم

 ےل اپ لام یجب مام عاد ام تا مپ وز ر رک یاش ارب

 ê او تست بگی تخ از بصاس اف مي پل ار

لا زہ یدازا تندر درب یک اش بسر ری
 7 تاسیس اتے و ںی بو

دریس نا تنا
 ا تایمر ا کس تند ت

 بجا نا گی پید ں ای
7۸ یشن تک ےک تشالخو ریت تانا لو ایا

 

7 ات کاج ای تایم ےن ےس تہ ات بیات انس ند س الوب ںی
 

د قو ںیہ تمامی یت شری لے ال رکمں یش یلزنمروا شب اوز جور
 ا ےک آ

ہ یی کن ا ےن رشد بیع ثمر لرم
 رج او داوم یک اطح ولو د نج ںی

 تی اب ںی ی ی پب تہران ںیہ هدالع کس ایس ناسا رد

 دات حک

 هه کس پب ںی ےس شو یخ

 ا ےئ ےس عرش ورم
 ۱ هوس اس پد دن ن اک سای

ر: تار ےس در کی ام «ساصا اک روض یس
 ١ اال لہضا ںاہددےتدہفمہدابزے دا

 اوس سے رے ا ا

تی یر تادراد یم زن اض راح نلرم قات نآ اپ ایسی یگ
 دا د دز 

TOT یکالومے ئارڈ
S 

 لا ےک از اعر ںی س درزا توانا سارا کرک رن



 رپ ن دام م راع الم یر ماو 2ر الر ٹرک / جت

e ٣۹ -- 
 7 رروا اب واح سم افت اھ کت شد ساری ڈرا ےک بام ع ں ایمر رن کرام لک

 کوبی پاستا ےہ ایش ےس لی وا تاج کے سہہ ا رسا ےب سپر رپ یھب ۱
 اتم ں رضا درب جا ال سراج يا بس نام و بيان بسا یک ۱
 سازي اش بینی سرا اش الو: ںی یر ید تقدس ایکو وتد راکا بآ + فسا کس ۱

 ۔ نگر ںیہ کر ی رکو شیت ےک راک س اکو و دوش تاب آں یک پا رام ےس
 ےل اسعاد ہا ترذخم ءاعد زی یاد سرم ےک وڈ ود هراس ےک ےناد سا برتر

 تک ار اف یگ بابحا یت صخ دام ےک سردم یم ع الا وام سجے لک بس ۱

 بیم شرت نکے رم سن رش ست وو ۱
 ۔ے یے اہ رک ی اک تااصاےکانلرم کل فن".

 رخ ۱
 : . .تیتن لمس بار کل انار
 مداد رژ |
 یر ےک ےن دان ی د سا لاا ےک وج نیلا طط اذلوم تیز ۱

 دلی بشر سا اتش نینجا سفر بها هک سا
 بارات بال تست سیا بام بار سا پ تماس کج یت
 لنتمہنخ ناغرا فرح ےن فبحاصحا ترب یری کس نشر زدایی
 مہ ےک ےل ہہر طفت کیا دکل زر ےن ید: بسحاص نصیب لادن ایک
 قلاب

 لان امام تع سل اک نک را فری رد دادا بل ےک کم ٹو لم
 نشر اے یدازآ بک 1م بس شاکی دہ لو ےس ناگ اےک نار الاد سر اتاپ تاک ۱
 وراس ےک ی ای ےک یا یک نر د دیں یہ تسامےک یداذآ جست سیلاب الان. |
 وام ےن نمک نامناسب ساک کر رکو ید یک تسر ناس ےک دام! تک |

 عن اهدای ںایا ی اوم ںیہ لس هریک کند ا تضاف ۰ےس ار اتم ںی لش

 تب اس دبے ہا ل مرہ بکر تیا کے ی ام تسدپذ ےک تہ ن اورنہ ہد ٠ںیہراگداب
 هی با نشود تیام 6 ملات شب هد لو سکس اگه تیبا



 1 ی ددز رج ی سرم اطمح امالوس ۳ ا نا ےب
i. 

 3 ۰

۶4 ۰ 

 ۱ ۾ 7 2 ۰ 2 7

 سلنا تم شور اب کیس یخ گن لایخ نشر ےس بم یک خر

۰ ۰ ۱ 27 ۱ ۱ e۱ ا یک کک داداش عسکری دا  
IIEاے ںوھ ا ےل ےک یوو کا مارا تسر ی کل ور  

 هدایت تساز

 1 هس ےک هام اپ ابجد هایی لس برکه« اعم لک ےک

اردا توت تار تیر یر ین سو
 ۱ نام یا قید دگر ےک 

 مہ ایمن یک ہرا اسب سلم بینیم اداري

ےک کرام ت الغ ن دوس ن کد تیر ساک
 ۱ ےس سر یاد گلد ناب ںیہ 

 ۱ ےک فرح سرتاسر زار 7

 ےک فال هه کن ات نہ تافل ںیو راپا تاد تسمه ںوسنا تن نک
 | "رفت گام تیذح هد سه سم لرز عاد بوفه رع چی ایر لا «يلعرا

 اف اطلس رکا قا دان کاپ ےک نا روا ےس اخ

 برم دوری نال تس خیل شير
 یاسر ,ةماع دنا ةبسنل لب بک مان تن نگر الم مرج ۃاغو نا بیر ال

3 
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 ۱ ۃصاخ ۃررصب دنللا

 نس دن ازم تان ۃملح دال ۃجاح نونرگیام دشاره و دنھلاوملسم ہدقخ ذا
 «بلالع تامار ا اهحاص ہم

۱ ٌ 1 

 ۰ هریک حلا عاسلاد ينيدلا-نريخو نا هتساع. ہللاتح دیتا ترع دقلف

 هنِارا حوضنو
۱ : 

 ملا دلو

 ١ ابد - ةقحلا ةلرجرلا ۃلشا نم اثم تناکتحاصر ۂتالص نا

 لاش ہضم اشا لرفع . هللا تجر ناک ینیدلار قطوا داهماق ةعصان ءاضیب

 اجالا قم انار« ایا قیمع نعوشاربصر ادلجادباذا بشحللرباسلا :نرلا
 ۔تایحب اريحا دا یذلالاضملا ءادلا ماد ۃحبلا

 نرجحلر ہیلااناو ہللا اوز درب ہدمتّآو هم هللا مرک
۱ 

۱ ۱ 
 ال

 ا

 اک ةيتاذلا برملا نشارنشالاو عامطالا نم درجتام ةز لا

 ےک و یہ یش و یم یب تعا



 یررار اح نرم 9۵ ناب سس

 رونی < ایس لو +
 مارا ا اپ تاب, رس یل ی لار یا. یف لامر دردم اوت ےس ےس بسے نفیس ںیہ نو امت ششذ شايد تی ۱
 ےس ملل 31 اں اقای شیپ ی میرود ہد وم ؟ںوہ ال سٹ ا و

 اعرب یس الو ١ ا ١ ماكا لام اد كير ہجر لقب و نان اھ یلع نم لک ا
 . قی نیلا فیس باطادس لوہرنب .'
 هستم ناشر ادا کر لد لاسر کب حاسس گات” ١

 ۱ ۱ 1 اد چ لد کن کن اے ید نیب کل گد تم ٹ سا ها دا گود قامت
 رانی باطل

 ۱ سسر نادماب . تم رخ سا جی
 اش ریل ۔ ےس قلف ف عاب ےب ےک یر اپ فساد یگی ہلا ڈظذحاذ“ ۱

 لیکن نیل رت نانی ایکن ادا ید اے لیس ےک ید یک الا | نوا ےک یکجا ۱ |
 سام جم ۱ ا

 ۱ لول قیق«شوش
 سمت ناف گی سنا يا سي لد ےس لاصو ےک بحاص رام" ۱

 +ےہ تز ما یز نہ نا ار ہن اعلشیب
 یری« رض ۱ ۱

Marfat جم 



۰ 
 . یر وس ولا اتا 1

 1 تا ی هی ۹4 لس سہ

 لعلك اد یورک
 A وے ک رک A طھد ےک ۳

 تراز ا کھ ادراک زا

 1 سس هی
 اک لوس <

 در فق کک ےہ شی 9

 سس تی ۶۶ GEE ےس ۱
 موس : ۱
 تستر برس ا سا تا او ارد E ص و ١

 ژل
 اپ سر میا e هگرذجرا

۳1۸ 

 جہ مسرم ےس

 نر تست
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۳ 

 یاب کادری

 ميناج ڪنا

 س بپا

 نی

 ' e تو E باب یاسر ںای ااغ ہر ےل

 ہییں اکا ے تسب ےس ر رو
 ید ازم« یال,

 ادبی کیر

 سد یی و زوم لس ںیہ لا اکی ٹی / ۱
 [ ۱ ان هر بدیم

بتن ۱ لپ یشن ےہ نک کر ام لپاسود لیدو اے را ۳
 بیم ارس باس 

 دور تیام اک نا تیم
ِِ« 

 1 نزن تاب رضا ییا یا بس اد ج

 بینش ےک حلب کین
 یس اہے تاک یو الروا تام

 ۱ اس

 نالے نر وس باجر لوا ر

 1 رک ترشی ارو ین یز زوج ايندو نرو اط ےک رم ہٹ بہ

 | یر ےن کسب رک تست لو فانی دزا سکی ےھت ےھت تع ور اد ٹری ران رب

تا و انب گامی ا کی یت صا اپ ےس رد, بک و ریت
 ۱ 4 تر یک

دے ےک 77 نیز سر شن بحاصراوس
 “الو ناد ل زا بان کیل ٤ےس 

 1 19 هو ۱ مورو وت جال لا آم )لیس حی ا ایام او ےے اپ رم 1 ادو لد

اي در شمارو تیز رک تام ید یر رايا اورا پ
 7 باش 

 ام تیم و دین ےک ں رب لوبن دددروا اار

د مار رج سطر داد رد ںیہ لون ا ےک تن اف ینا لاب چ 7
 ے خس تخیل ش

7 
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 ےہ

 و ےڑب رسم ےک لش بج تقر سارا چ ےہ شما جی یہ تیزی
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۱ ۱ 
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ONAرس یس پ آر انآ رجل کپ تص ہک ت لد مس بحاصصراورس ےس  
 کل کل کر تھ سوا1 نر ی رار دا نی وال سل ییالسا تاک سیل ما |

 نر لبس انیاددا کل لص را فان ید لای لطلو یک وا بل ۱
 شمس نی شو خام اللبنات دک ےن اون واک عش ایکس اے کیس لر ابا ر ۱ ام اصاررخ۷ت سود یل یب رکن دا نا ےئسا ےس, پارا یک ار با تیم هراس نسل دوام | املای یمن تستی اک احد ارا تا و سید اہے اکیا کم ارگ اے: تیم را بت IRE 77 وانا دووری ےک لاس نیٹ ہد 1 ۱ لو ترقںیرگٹساةبا نوا ےل فیل ماوس کل قم فدا ات یا سما رح خرد ےس یٗ بھرے ریہ لر بحاصرادرس باس ییا ی : . ٠

 هی را مت لئ کایہ لبلد رہا دات راوی راس نر اکسل. یک تست مد, كار تقد ساپ لان یزاغ ہیڈ ضا یس دع اکی نی ںی نم درج را کس ادا 3 شما اکن ید اج ںیہ عو لولم ےک لس ےن پانچ وہ ۱
 غلط دن ی ولوم کری دامب فال ساس ) ںیہ ت ا

 ا رک رھنوا اھ یھب راک درس وب ٤ تی رض ۳ راس اب ا عا دارای اما امرا
 ] تاج ےک 2 1 رضوان

 هما رک پلک حا هاش رودس د ی لج سرب ےک نا ےک سام
 هوس اکیا رم گر ۳ نیل طر وو “ںیردمص“لگ ر نال رصب ہضم زا یل ص 2 ساب

 ۰ ۰ 9 دی ےب ۲ یر 6 مسن دام تیم ءا رس یاس اھت سدا ںی ار ر ۱ رو ےس نا نییف رپ د سدان. فیہ شم ٹرک اسد ہضم ہ۶ اپ |
 ارت ار ان وا ۳ وا تير میر سا کد یا مای مس ی ۰

۱ 

Marfat مصر 



 نامی سم
 ۹٠ ۵

 انصاروس ۱

 ضمنا اش ےہ ود روا ر اسال ڈرو ا اور ےک ںورع ا ں وعاشےرسدد ازش را
 :نرطحهد بجا جرج رنج و تست مضر کہو روا وچو ءا ارال وسو تیم

 طیف ےس ناس آی زرو ان کیسو روحسشوا شوہر و تسمر کک ی کس ا کیسا حماس
 هال لاضورس کر یش ا

 سو سوپ بل ہر ےک ل وسر

 رضس نک تار یہا تم تب د کش ین بس دال ارکں گرل دا ےک خلیے رو
 ۔ارالس

 ٠

e9 5 ھے و را 1 ۰  

 رول هراس ن ایا س 77ھ 9 اجءرارس راہ « بساو ری ںی حل

 ار بارم بفم و ت راے وام کالا س ایر دزی کلن اک ی کس ت سالام

 | اس پام ںی الد تیتر گینس اش ی
 بالای ب

 ےک ا۶ سد نا ے لآ ےتآر کج رک ےک زن شا سان ڈے سا لا

ی لضکےے شام راک لم اف ےک پاد کندو ساسحاککبحاص راس ۱
 72 ب رک یک

ےک تس اح اڈوں وش ال ط۷د اگفہ ِ اس ن اللا حین ے یہا
 4 ٍ 5 اتت کور اکس 

aعا ک وشک قبظ ارطیلعےنە تہی ورا کی صا راو  

 ساو رامات یر ب صعاص اشاد تب را ٹر ےک یوم سو

 | ےس یو

 چ

 ال ےس شاحر بصاص ی راقب ت رطح پا
2 0 

 اج ۱ 3 هی س یرغل گرا مٹ

 اه پیمان دوا ایک رد یا ےس نا سو طیر ی توا

را وا ید تاک س ےک نی نیم شش ارگ سولر ا ترضع ےس باما
 / ید تیا 

2 
 ۰ م ۰ ید

 و

4 

کا اجور دا رنج لی ای وشول عادوا ام یی ی جا یا ہیک اے ےس دم
 24 کے یب 

 رض سارا ےھت ےہ ناس ےک تیل شما ترا ب بصاص او« سکس در نمک
 : ےن عادی راس هوم سس لار و ادا لاک بسا شرم بصاص

 یا ٦ ۰ ور ۵ ط وو ۶ یس ۰ و مط ۲

ی تو روا ی جا بب فتسد)ع لابا رم ب حس, از ں رضا ۱
 1 سل ات ی نان ریٹ ناسا تق

 ابی سعد هل کی رت وا ش جل ایا لرلو الا < ب جیو . حدود ناسا ج ںی لص اں را

ک عن فرق نابناغ و ها آل ح ناری ه9 چت سیف ۱
 ۱ 9 ہل طلؤاسروا لع دود اہک ے

 ۱ لا ۔ےہ



 لارا ر ارس 9 ٠ ال ےب ںی

 ا ہر تعارف ہا ترضتیب غلہ رس ے ود ںیہ ں دا دد ینا تا
 ۱ 2 کیم شر ازز یم مادخ خا بصاص نوی ل الام تیر یداکج اپت ب صرع ن اعا یانو فرط اتل بسطح ںیم اساس س ا اصرصح ےتت ےن اوہ ئاس ےک

 اےک س ےس ید کش سو باوک وعلو ہد کت شپ د کس لز بحاص یتیم
 یہ زکر ن دروم ےک بحاس نوع لال ا اد ابار یاں رتا پچ سارا مر ناڈو ایل یت ود کی دار شپ ناب عام ےک ںدئالسم ےس شو رخو شرج ےس رپ تیام راس آی بای الد نا ار کیی خاک کش وچ یتا یک ع رایی آد وا تیت زد ر ربا ےک عل ےک رز بحاصع نیب لال ام تیم
 تمبر هد روا کرس بشارت ازم

 ےک ہر ےس لیگ ر نالا رظن ےس ںی فط یم ےس ےہ بساچ ےس ہد
 ن الری ایم کوہ تشہد داس ںیہ ہک ےک داد ہری سا جامد

 N E 27 طا ےس ں ہرا روا ےہ سض اوہ هاش ےس جامد آر ات ےک لار بحاصرادس سمری ماه موم رم
 ااف نر الس | نہر ےک السا بول ند دد « کس تخا باس نیم لال ارم یاس

 ۱ م تک
 7 ٢ حرام میداد وا تسر ار

WO jeje ۸ 

 21 اد ايم لی سک ےک ےس ملا رفتم که قبلا ما ےۓہا روا « ےہ ینہ کس و با : تست سہرا رم ےک نیر آن دہلی که لںڈ سنی بے الی روال اإ ںی اساس ےک هطاننا
 یس ںیہن دی کا ےس صس ر او ج ےک ںولرآن ہے وسدد (HONE نوش ےک نالو ی
 ؛ کسے اھ

 سا رک برکت ماہ پلاس سرم« ںوہ ٠٠٠٠ ںیہ ہ ںیہن IY لاد لکو ںیہ !بصاصالم

 یر کت چ ےس شاپ یا سا لو ا ء چرس اد فہیم تلنب ےساو کک ب تگ د کنار اب نا نک ادب یا نک ا اد کر 1 رز و تستی ع امدا هم وا رر یر دعش ٹرک اَب گی مارکت ساکت سد دآ سد شاپ
 سای رکن ودر رنک سکس فسا ا ار اہ اک سکے عامی لازا السا ال ار
 ککے ےک یوم طا ںیہ رس یہ کک طا د نح یکے سرک فاد تسمه دفچاھک می کرک تیک ناسیرآ یہ علضے سر کا اک نین کد سیف سا۔اھن فالزتعاد دا ا



afنالے نسر لایعاراوس ا  

 1 طب اتے را ند ےک یک ےسہ مت ر روا اردن: ار بت کب جی گچ 1 A تار

i آت س زد وم بحاصرارس باج اہ مانرفم اکل افیزافہ رح یس ےس نافرطرامث:ا
dارج ےہ  

 : : ے ۹

 Se حج کف او ک رنز تا ی لعل

 پماد

 _ کپ آ2 یت زاوطھ تیر دارن تی مج ام تیا ےک اھ هاو بان
دمر کپ آب نو بلت سرو يک ۶لا

 / 79 7 ید د تاج لی دو ور ںیہ لشو و

 نص . ۶ نه 4 هبب ماس 7 ی ۱

 | لام ق لبارواتحع ریالی رواں ییز« لا ابا عش درا کم کل اس

 شوم اید یک پ1 کد تعا یا ےن بارک کد انا ءاو طاف لات دید شتاب

5 

 لب داف و ئم درو ےک پد او کر ۳1 پاس بر ٹک تروم کت الرو ری

 مچ ےرپراج/ے ذکاء مپ نرش فل بعلت یم رکہاد یب د ںیرک نو اذ
 1 "بصیر پاوه تردا لب ارث ]اه ترشح بلوار او ےب حامل گ ضا )لت رنعں یر ہال

 1 لب یاس لدردد رک بحاصرپ ! ارے ےن بح اصلا تب انک ق فمر لب تر یہ لہ دا یا رد

 1 دز« لپ تسرزم یکن لب اطتروا A وداود کار اےک ناس سوت ےس ار دارا او تیا ال تلس

 س و الدش تسدوزم کہ کر یاب 3ر ا وک رنا دوو راک هک, ید واد یکل د رورو ےک بحادعراورس باح:

 | کردا ےک اراپ یہا ارس ےک تموض ہا ما گز رک مک یوو زو چک الا
E EMIT A۱ 7 هادی  

 تکست راں پاد یس لا جدال بحاصن اوس بانج ےک جنس سی

 م فساد هرو لورو

 ۱ ۵ ا تراس ارے یو وووم الوم

 ایام درود بکا پس. ےھت روبل اوم ےل دا و بار اور ۔ےاتس لے کل د

 کورس تر وے ےہ ۱
 د 72

 اےک ےن کف از ااک تی ایکر اک س اکے یددددم الم ےہ انی حج ریما یہ ن نون ےہ عا اکی مدد دم علا

 یار ا کی سس یب اے اپلےا
7 ۱ 

۱ 



۰5 
۶ 

 ۱ ںایءاراورس ۱ 44 ناسے ںی |

 تا اط ےس یدوووم لر ۱

 ا یهو ےہ افراط کید ددم ی لت یا ےس سے پاد اسد 1 7 و سار ےنا رکا 1 گر رپ سا ےس لینا امن ےک ی تساقط ےس لرو ال راقہ رکے قا جم ےن بحاصراوس با ےہ
 ار اطا تسدد ےس انا گپ صا ےس تگ ومن ط فککک ۱

 تساوزرےسر راو ر 1

 یس یو اے سج اھ کر ارد ات شوم رے کت اب ےس سٹ سارہ بت (لدر ذوب صاصراورم ۱
 بعاصراو ر لا مج فی ہہر نر ما فتح ےس شمس ایڈ کس حاصر اوولس امار ےک یت ۵2 اکو ےک ول یب 7 1

 فمع ےک یک ادا یاس سا | سیمان اه بصاصصرادرم هایپر شپ کرانا سصاخاےک بیس اے رسد قبال
 ۱ ۱ ۱ تردد ےس ےل اکہ ستم ی

 راد نا یر دنلاج بحاص لر ارم ترين ےک ن ای ی ولوم تم ازل سلف ضد سا
 روپ هوایی وشک ا ترد ا آ ںیررگگیبنومی ہدج ےس ےہ یت 2 ملک سار اما سجگ ا ناک سونے دن

 ۱ رگ باصا |

 یز بانه انسا اما ےس Foi lst ۲تسوماو تصور دواک اعا رر بحاصرادرس بات
 آپ کروا ےئلکف دان ےک ہم ےس ترے اما ل کروا ےس ہہ ہن ٹا کے قلع ی کب حاصرادرس بالج بات ۱
 دگر ی گیل کس او حس اےک تامل يک ۱

 نیلا بصل ےک ےاپ رک ضم ل ہا ےس ںرلگز امرابےکشض ار رام( لج7ںزفتسد ایک تیم عر یا
 صادر اس است یر اکو پ ےک تم اردک ایا فٹ کت سن لا بسر اوج ںیہ تستی ما یر ار٢ تردد ےک تر ی ژور احا کی ید. اب
 .بسیب سراب اشا

 تم 72 اپ نورما

 بال ارت کیک اکرواالعڑ باوا اس کش هر بحاصراورس بالج ےس علن ورب لامر:



 لاعر ارام r ار

 تست وجه درب بصاص راوی تي
 ْ تان او ںیہ شوخی فر سو ايد رپ سد ےس ہللا ید بحاصراو سے رکن اکا لک

 یک شراکت دردناک را ءاز ساداک ماد س آے پآے که اھو
 اص بسحاصراورم TIRS ALE کس ان و ع شب ماد نمی ۳

 ٠ امدرمان ااغ رہو چ نوکر ےک امر حب شر زکر 7 ا

 0 داوم یرازب ناشر ب اکی داد وہ يا ں اکل ایوب اب امی ال اتر شعر اگر ساک سام دم

 ۱ ۱ لاری لل ےس یی احا ارم روان ایحاس

 | کیو سوریه خر
 یاس ہما ےک اض ےل تر ںی چ ےک لسلس سز ور ناشر وار جو رپ سا نا

 ۔ای کا تلبس الدو ناجا ازمون اپحاس

 ا
ge 

 کمد الع اد ےک قو ی یوا دما ساقی هر سرب اس ۳ یر

5 1 
 ا امم یکی دانیال یہا یک ر ا ناجا مول لوو ےک ب صعاص

3 

 ۱ اف واشر اس بصاصراورم
7 

جی سرش این جسد ں یا عج اند ںیہ با
 نسا

شل با تعا ترم ل ام کت سا اورو تامل سوشل ادوال اع رپ ثیدع د نو
 تفت سا ی ابد یراس چ ت

ر سنی شک ںیہن نل لت "سورن رکی راہ ںیہ رکا اچ کتب
 ناسا قا اشتم آے کک سا

 ایل یزتےاررعسںا
1 

 ا یر ان ےس ںی ےک فال سوں تااپ ےہ می مربا ےک دلم ےک ٹر پنیر زا

یر کیپ م داف فسا ام هه یک احا ایج لاڈوایڈ کک ر
 فسا نام اخ

یا +اک کن یر یی ات لب مپ حیطه کک غا ں یر ہن اتم ج آے لا
 اڑا

 ا تیل ا حمًأرگںیرمل ہین <ںؤراکم کالو وا ےہ دادا ں وکی ےک ندا بار ںی( باس

 اعلام اے بوم ےہ تشر تشو تسردا یک سد آر ال اکی ہد عیش ورا ںی دردم سارع زنش

تاب صور اب لافطا 2 رام رک ہت سوم اقم یو نت ٰ
 مے اے ا انہ زایفاک 

 ےہ نام داناو افا
 ۲ ر

عا: تخم لبا ناسا : درج کپ دلا
 اد یجبلع ع اراپ دوا یل خار ںیہ هد ےک ت



 ںانحاراورس

 ہداأزب ارز باج اناا ر دص ےک ں ج ل کت سلب أ هر سیا ی 7 زر مر وادح ۱
 و 1 ی ما
 نا نت رقیه "02۵۷_و/ ای بصاص ارم ب 4 ا ےرج تی داخل ب صام نا
 رر کج ضر اک اغوا آر امن ید یک حاصرادرس حرف سا ! ےس دیک ب عاص ا ماوس برا ازہ اب طاصراو راپ کج سج: ےب د تیب دد لاس پہ درازبدد ہا پکی لاس ار نایب بسا تم او کاایک ا یہ اف ےس اس کالو سک را

 االس تستر ام هم دید هندسه رب بیا سو ےس لم ی دوو جو
 يک وپ ےئارکف ورا “تم لپ رک ی نامل حاشا لوط سا ےک طراد ا صاص نام زی کوما 7 روز رانا إو عرش اک اکے سد ٹر برتر ماسک فرات باقر ميلرذ کسی نسل کف زر ںی وا میکس لار

gt 

 4 ]سم نافیزاغ هرم و 1 بے ےک تخت ب ٹن کر ردد غ کس امر آر وا یخ ےس بم 1 ۱
 ںا ےس ل اں ںیہ ےس قاب پف ن ل دور دروس اص کا فان بسحاص لاغر امار باج ی اےک ساپ
 ےک ےک اپ تار وادرگراطاب اف رپ سوراپ ت فسد ب واصحای کی الس | سما شمس 1
۱ 

7 

 یم لیں یف پسرا ے سج سرپل یوکس لا ر یک سحاصر اور هاب يارن رکا
 شف بیر دید ےس تکا تازه سس له تر اریکسون ےک سناتور اد آس ا ردا سام سارے ل اوپر ببصحاص یادم ہواز بار یم ادصا ۱
 اگر رز بگی ات

 ساپآں یں جر دا ام ا ےس اجے نسر ان و گز کس ا ےس یو آس ارب پکا ولد تر رس a روا ش جز سر متلب اد ایی تا ںیہ لد ےک می ایام بص اصرار مر

Marfat oom 



 نافعادرس 9۹ نالے ںی

 L4 ۱ ماوس اوکو ا ےک ےس دری ر رکا لک رجال او ےک کس رس مت یعالصو تیبا ق وکری را

 :اھکں یہ سا ی اش کری ت کان باش کرک ب ےس ےن اپ
 سید راج اس ےک ںی و ا یک ناپ بحاص نرو ا ب ون تو

ے تاج الساد حا ےک پروا تے ےک وہ لاس سو ےس پام
 ہل ام ای یے تم ےہ نش

 ۰ 7 اه *وو
 3 ر ۳ ۰ ۱ ۱ ۰

 تماس ایر پہ اي عین باص لار او سمیه ن هم ےکرومال السد و نور نر ریال لسا

 شق رام مربا میسر و
 س رتا کام

 8“ 7 هر مج سب ۰ 0 هراواشرا ۱

 ۱ ۱ د رح ےک یاد بصامصا تیبا تر طرف ت ےک را
 م ۰

 ےہ ۰ ٹیپ 2 2
 می ۵

 سیلک حاجت آے شود تسل ار کج تم جس ربط ںی دس نهم

 اس ںاخر مم دا باب اض دوا نی بسا
 ود در

 زس ں اب ہےال ونک رود ا ید زتشدیالمساردا

 بشار ب اید فتت یک وکی طاهر اپل سٹیلزام گیر مم
 رر توا DI TNE ناک

 u وفا یاو
 ۳ دایر

 لان ب اجا سران دد بنام اک تاشتا ےک فلا ے ےل یی دو باوک س

ےس ورتب اہک رے رتب اچ بر ےہ ںدرایخا باچا ن راپا ےس ۱
 پر روا باد 

 ر ابص ان ےن کر اسم لول ضرب 2 امد ےس اےس سین رک ام جے رر ہییاچ
 رب

 و ما ابا زور

 ؛نژآے اف ب ایما
ن ساکت اداشرا ےک لا تاذحود فر رب

 4 ےن تو امو ایام شم خرد چسب تی

 لس ا اق یعقوب برا س باخ کیش ناب ےل اقف شجر تیا

 5 ی ۱ ۱ يزمگب امگا ال ترشح تل پارا
ِ ۱ ۱ 

 ۱ ناگ بح سمار رم تر اس الا میر ب

 روا اھا کر یو رت ناسا ارم تراوح السا جزوه رم

 لار و یس اص بیل ام تر حر



 لافرعار اس "4 ن۸ ےڑںیہ ١

 ء بحاص ی ورور اعالار اس ولوم ۔۵ ۔ !

 ءٗیرشڑبحاص نیلام طا اتر ب
 روا نلاب بجامع یا لون تسرح :

AR o. ۱لا قم یدرازہ بحاص تیرماه ترض  

 گلو ا
 لابل» رم کد شاب ںآر شوٹ ڈی ا

 نام سر راگ ے٠ تسداس ی رابعا

 ۔ںوہروپچہی دا نب و مار ر تا ارعا و اا کس ےس د لاکر ان 1

 لت از دام کپ قنات ادا شو یے تحاور |
 .تس رر لان اف هو ےس تی ج ارو ےک با ازرش جت سر قر ت ۱

 ایز شو باید ہیڈ "00 اکی صح امص دارس تاچ ل اف ح ت سرد ۱

ETعن مپ راب ل یعح۔ و ا رک ر  
 دامن ساک دارا عن بس ازمدازا بیلو ر چے

 لسا ارج ساک با ےک لابی ۳۹ نیلوا ےک رہ الا آر رام ضر بر ل اعا لضف بج |
 222-7 ات الفت نی لضفلا"ےے ےنرہ راپ روا ےک اچ ان یاس 1 ۱

 تساضسس یاب زاغآر وایمکس رمنا پل شرح داریم وسا غیبت اب یا بحاصںامندمحادادسم ا
 ےک ےن رکا هرس “ے ںی ٹک اد یہ تب ناشی ےک صل انام ےک و ہر داس اغا ؛سسزب

 لابی مس ںدرڈیل هر وا رس ں رر ولس ا اےک ناد ئپ ےس پس. ۰چ ی داف

 ا رک راس اثبات سار واتس پا دو e 5 نا شیب

 ہ جنا .هچساپ

 ۱ ۳4 ب روفر

 کنه تن روا تل "مسایل قیر فن, ا کب صاع اورم

 روا دب تہ ے وارا و ےس بیس یتیم نطق ےس مک ادن تسمه ر 2 سو

 بنک انچ ؛ ےن نیم راس هما ینا ودمہديم کںؤان کم یش چک سز
 ۔ںیہ ےس ار تم هل

 رکم لسان ا ا Eri کی کس نیلام رپ ترکی زال

 سم

Marfat مصر 



 مو ےہ جرایم رک رپ نات دہن اک ال باقا ےک ور ادا ناس یزید ان روم
 سا ننه عر ں کدو | ےک ںیول ےل چ ےک لا ےت دعا بہ آر الا ےک ہراوا یت نا
 ۲ ۱ ےس تسرب که هل سوم تسد کس اروا تر

 شما تاضازعا سس ارد آوار بدی لس کل وسد ترفع رد السا ںی نہ وریا ناتسددنہ
 سو اےس هه سرد ےک کد اجے هاچ شاد واک و رم ںیہ تسجد یکن اشف ےہ هرارا یل

 سیال ںیہ نو هراشا آی را یابی کلا )یب < کس اڑا ا هام سننرفام ظوفحں یاس ےک ا ےس ی ارو
 کر رف اس ن اہم رب کلی سیم با ےک ےن آه اس ےک نا ناس یں یسک آں ین ےےاس ےک نا رک یا 237 2 11 ر و ۵ ریس ِ
 ۰ ترضع ے س اگر کن ا ایان ںیہ ی ازم کت ع اج یسک رو کس اسی ء یر سقف کھ کد ا ہا ا

 ںی ددری کیپ تاج زمہ یب و دیس ییہ ں ولاا ضو د بنی داتا ات کا 4

 4 3 مو تر ۳
 اپ 5 مد

 جج یت جج چچچچج جی  چہجچ ہزژچ ا چت  ژچچچچ چمک

 رکے اج اچ ت شیخ ی« اکسل فعاس ےک نفس دارد ایکس اڈہ عا یہ
 مپ« تیر در بس ار 7ب یعزآےےداہضمزب یہ. ہں دسض هْق نت سم
 ٦ < ںیہ هان زاس یکن شے کما دوا پس

 ۷ | ازم ےب جد ین ہ ںیم لر نیابت وکاکں ایم ہد ےہ کیک وھردا « ےہ تک ایہ سکی اوخ
 1 تپل دا طاطح |« تلف وو و تبار اند یاسا لا ںیہ سد اھکد تاعحڑفرب تسامزف 5

 ۱ ۱ ۱ ۱ هک اجناس
 1 ںی ںی کب لط تساض ي لیہز سل برد دا پدر ےس تل دد با «هروش ےس ےک الا با پا

e 

1 

 هاب از اِ سالی اطم ےس ازم 7 تن ادافردا ےس ایک ہک اف لاطم کن یک س

 الا تر ارس نارد اب ہی لاط ری لطمه تیبا وا دی تیام ںیم نہ لاطم یر رک
 تا السد تب گلف لا ناب شرط ےس کن او بس یا تامل
 1 ؛ںیھر ےک تما گم اک وسا باشد ندبب ہپ ےن رہ اُم ےل ارڈو لاسو روال

 ۹ ۸ 2 7 هد

 e , ںیہ ےس ارز ررر رپ ماتوا کیک

 ١ !ییپ باطلا جنر وا رایبب ید ںیہ الاس ےک انب هکر ات تطافحم شیب نوب د ندرت اش"

 .چس تر ونی سماں ولف سیحرو ےل ےک ےک
۳۹ 

 | رای اراک ت فام د تلف یم لس ےک ۃدمآروا کرتے ےس تافل یکے ناپ ںیہ یخ



 لافراد اوس 4 ناف شم

 ا 12 قاسم هجا لن سارا 1

 “شین ردا یاں داسا یوا و لیک سام اراک رم امرپ تسد ںیرخآ

 «ںیآ دیت تایل
 ےک نیت کے پسآن اج ےس تس ارت ن ا“ ےسد اد دور یک قا تم بصاص دارس ۱

 وہ شاد یکی دن و و ارا و ع ےس پا اد 9 دم ںیہ تیک کم اکو دوا یسصلا سد

 ادر اید یاسا یر لس پس گه ساب مار رگ ن را وا ٭ یکے ہ اج

E OE ۱ےک فیلد شا ارکم سا ایا سیم  
 ر ان پست ۔ےت ےہ اج ایم کی یہ خا و تک اکر ام تست مهر

 ےگ مي السا تسعاشاد تب نور روا دیس اچ نیکو رہا ان لدتا د طرف ےس راک ےس نیو ےالسا ۱

 بزم تسسد تس ےس لد بسس و ۱

 ےل ان کے ا و ےس سا

 08: 0-0 ص 0 | لو کسی عر بحاصرادرم

 لس هار لو ند ےک با کا آر تست

 ا یہ و یم تہی سی وس ۱

 رادرس کم جیبی اون ےک پسآد اتمام نرم ء ںون زد ب صعاص دارم اراس هو ۔ےس ار کپ ۱
 اپ ےناپ نین فردا دامت سج ر کر اک دو ےس من سلف ےس سا باس |

 ۱ دم کرب سو ے اجرا نے ایج

 یربتترصاکں اب ےس کان ےہ رکھ جم ا لاخرشب ںیہ ےتاج کد .

 .....]گ سو ۱

 لا نو قا

 عن ارگ وس یم کہن یر یک سه قسم لیتر روا صالخخا د ددد ا ا در لع ریا کر بحاصر اورہ

 ا علف ےس نیل می طافح راو روا نیو تنی ب لئ « خاک سج « تسلط ورو شل | ۱

e 4 

 «هداس کاش د ساب « هواس لار یقه داس دع هرم ےس ید اس --ت-

 عد
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 3 لار ارام 44 نالسے ںی

یمن کرت رک رگ کیک کس دیر کپ آب ام دوا یتا ےطمعد تل: ہدام یش هد |
 ٠۔اب ایکں 

 ٠ یک اردک آن یز ںیم پ تساعد اذ یکےک پر جات یک نند هاش روا تیذع شی
 “ایٹ ضد دوا ٹیپ کیا کی زب « تم گاد « لاد ےن ےک که گه دام تیام ارضحاب رجرفس یش گز

 | تیغ بضما تر کف یارب لند ادرس ےس سام گز رم« کرک ا
 0 دایر ھار ملات د ید اع بسے کس رس اتي روا کر رپ ص اخ سس یکے اج ےل وات کل امی ا

 لات د امت کس ای ںیہ رفس ام اب ھدود ابا اره روزہ لب ےس ےس رک اردو ۱

 بیپ نا
۱ 

 یوم و ےک داس هوادار یہ سیم ےک س اہل ۱
 7 مش یگ ۳ ر اع ےک نب زئاکے

 | لغ اب دکل کا کپ آق س ماچ دیفس کلوب کا ےک ںوہالو مات پد یارک
f 1نت جک بک کک فا اد ! کن اب فسرکرم ار رکا اکرم یسک لک یکی یمن مت  

 ۹# ہے ےت رکل ام ایہ ںوٹافذلم ہہ اروا تاب تقی اخ تورم رکی از ںیہن

لاس ہد رکے ےس تساند ےہ ڈول بک وا ازم دو ایں ںییس
 | یا ارم نان ذی اکو س اوسوس رش 

 ۱ لب ایپ تاب: ید
 ف

 الم اکں چی اقدام جست لاتا یہ اج مرک ںیم تلا تک لات نسیم

 آے دل تمارا ےس راز کیس لاک مد ںی ہرن ےک پرکن السا
 ؛ رات قی نر اش ےہ کد نن 2 س سہ رپ | لاء ںی عطقح شد یا مداد داس ی اه تست ویزو

 )ت اڑب ر کس ابا ےس س ےس یر دار سیب یہ السا« ےس ہک آیہ سال سج
 و دا

 هی تفت یکے و لم اکہ بز ےس ےنآس نکس تل حت تر شب ی دانم کیم

 پلی فک تا اکہ پس دد ںیم سد الاد پس یی ماچ کش ایڈ ساب بد اس ارگ ےت ےئل

 اب کراس کس س ا اب خم سد دا تک کر کر اپ پآ لا ایاز د لانس ا بک مقورخآ

م ےک ٹول سود کب حر ےن کد یر فا اد ےسداوس ےدد لو
 ۱ سد ےسر ید ا کی اط ےس تمو

 ۔ےاجدہ قلا ضزچ یتا ےک اج لوب نل رکپ اند سپادرگس شیشی ااو ہم

 ۱ 7 و تر کی ڈا یم ازم ےک پس چسب ہا ےس س ا

 ار ابنمت الف ء الع لگد سد ےڑ رطن یس ےک تاد تمباج کف سام ےن لاح اک اک بسا
بنگر گه هاب نام ےک پے یب ےک تساقط ےس بسا اف اما اک بار

 ا 

 مرکب آی ی رکی بیان 0209 یتسک
 . تمالس تسد « کر ااو ورو د ےک سج اہ دت



 لاغر ارا ۹۸۱ ۱ نیس ےس ںی ۱

 اسود ےن بصاسراوس بت, تب ناجا بس يک [ںای او نا وو ےس لش ںی ص روا

 ,یہ تان کب س ےس یک ا ےک رخ دا ےس اکی ما راواوہ روا که مر ۱

 رب بط ت ںیہن رج یب ےس نا هداس ؛ ایکو ںیہن سهم اےک نامش ایی ڈا یبا سر
 رالی اپ یا د اچ لانا سس ںیہ یب نا یک ون بصاصرادرس « ںی ی تھر یہ ںی ےرپ ںاہت اپ اچ
 ۱ بنت کس کب پس آی بس ہک یک مپ ناہلپ یا یہ آ تڑپ مس: ےتبسر ہٹپلہ ند راس ۱

 ےک ےہ کوی رھجےس ضابف تیام لا با ں اج ام یرامش تباذگف صدإ)ہدداک آربب ےک س
 اکے سیراش تسیافکج رد دع ںیہ اھم ےک تساد بال اد ےس ید اگ لیسدد نددازپ ںیہ ساس ین یھت :

 نام ؛ ےک "ںی سالک نال کشت ےھت سافت هد ہک اد ناس لی اکے سہ سام بسی اممج؛ ےس ہن

 ۱ یاس مدت ری فسا یہ سل کس زا رک فم کمک لا ایگ یر یاں سالک سنا ۲
 تاید تس اج رب یکے نل اب ےسرہش یت ی ڈک با کیک کیر کد کس تصعاطتساد جواب کد[

 ۔ےےر ارس ےبا فلک سہ سیو ازت

 ىزا ام
  لادو جر رش نار یک رک اع تساذحرپ ںوعقرم سنوات صا ےک لاک ام” پس

 تلخ ا کں ریرآس انشش زر وار اک «رادرچ فام فنی کا رک یم فتصعاج ین ےس ساف اش نی

 تم ےن رجم اپ تمدن ا ںا عا بعراورس ںی ہار وا وک اہ ر اورم راس ےن ایر یھ
 را شبا امر دوا نت وند ناشی« سد د رک اڈ ںیہ سٹی یہ ہد لداچ ب سلام ناز

 ۱ اج ید عی کے یل کل انے سے وڈ ناعم ستم دوم
 "تو کر و رپ نان د یہ تاذح بم تعال ےس نا چپ قدم ےک سابا ےک نت

 راپ آہ با م ںویکایلےض ےگ د ڈر ے لک ںیمناھک نا گا نک او پسر ها مکے سدان ےس تسر ور |!

 اد ےس ایک( اڑ ایم ہکے کاج ایک دا ارم ارت ت اج بالابر کرک سل پی
 نب سرخ ہا 7

 کے ماہ ھج لوس ف ارگ امام هداس سابل اک یس آ؛ ےس کد لایعن ص اف اکی اس اص بآ
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 1 افرم ارادرس ٠ ` ۹۸۲ ۱ ناس ے رہ

 ما سس اکے تسر ہہ شرر چتسدوزم کے ساب تو کس افر اچ یک می بکر
 و ۱ ۔ںیہاچےک د

 ر

 ب
۰ 1 

 دا یزیدب یب تسب ےسا پمآه ںیہ ےتدہ ی داع شک فا ےس ی ارت دعل ےک ےئاھک گولضب
 2 زمره ںیہن ایا یب کے رک دا کا نر قشر هه شما

 ےیل کرد یہ ہتمراپ اکر داری نا
۱ 

7 3 

 بش و سام
2 

 ہ تاب ل ضف م کل رض ری اچ ا بم دار رم کم ےئ درج د نون ےب بحاصرادرم
 ہ 0 4 1

 a ی ۳ 2 7 یھ a سا

 مداوم تاد الدوا رخل دبی ن اہ کب اے ںیہ ؛ ےس ےس رک س ا کت روم هر
 ۱ و و 2 ا ی 7 1

 تب ںیہ رکا کوک جب کہ اھہو یبہ نت آس ب یب سعد دريا یھب ےس نیمہزالم یکے ٹا

 1 ارت ےک یب ںی ج ازم سپس که تب رے ایج دری وپ پآ/ اد رن

 فان جم ی جک ازم تی" ںیہ جام ےک پاپ ںیہ بک وپ ناب کب سا: اتم جانا نصیب
 مرا ںیلاش هد ابن تمیرکپ آے یس د انبار نفع ہے ا کے ر قرا ا ن 20 ا

 ار ۱ e نام ت طاکے ارن لھ العر یا کن ا
 ۳ دکن ین ںی فکس ےس رک سہ لا ہیرا ل عب شوا ا ران ںی وے

mTواں ای زا ہیڈ عح لضراو اک سراب ںاین ھم لگا ا هه 7  

 اچ بصاص لم نلرم تیذح

 17 یرا مو

 ارم ۳7 ۳
 تہ دا لا یہ لاحرہ ددا کہ ان تب نا ےس تسدد ےک نج یت ل غاد ںی ترف کپ ای را یضر

 | هه رو ۵ ےگ رس صد ۱ 7 یی 3

 ٍ ضد ای تفکر هتسیروپ ام ند تارے ہہ تاب کس ے آں ہدرج رم ےکر نم

 سهند تیل ما ترضع : یت سس ضمیر | جی ڈنپ اب ددا ںی رند یب نا ےس قافنا
 تار روا ےس رک راجا دوج دب ےک عیار ۳ م بس آرد تسرد یک ع شب نواں ارب ا

 نو رش م رام و ر 7 ا
 7 رہ ےل تدع ںیہ ہند يارس بکس کریک ےک کن اصلا حاکت ضد روا کل از پا

 ۳ ۱ سو توس ی ہا یہ سده رب داد ےن آر کروا ا اتہ ناجا کن گلدنم ترور شود

 ۵ یخ ںیہ ہو ہوس 00



 ںامارارہ 0۳ نالسےڑںیہ

 ۔ ےس د کاک فرم ہار ںیہ تسصدفگس انا دام روا« ےک رش پیر یک اکر ےس لغات نا 4 بان ۳ ۳ ےک ۲

 اترا یت بحڑک آے س ہنی عاج ےس ص انک تر کب آت تم ہکے نس ٹہبجاوجا مپ رم ترم رز 1 ۔ راس ےس تاج

 « عقرب کد دق یہ لد ےک پای نرو تب یشباقفارواررم ےس یک عامہ یخ تسرف سس تیید ازاد اش

 < لا ےس جدیت الال نا ںیہ لد ےک بصاصرادرس ںی بیتا رم ےک چ ںی ن ارب ص ل کیے سرم
 راد کسر ر وطوریلعگی رکے ےس تمح ایا 7 اہ گه ووو کا نا هو بج ین تارضررت

 : ہورہا باک اسپم نهان ا ںی لد ےک بصاص

 رمی نرخ آے لس اوس تو برکت یار +. ےک داش ب الرع مک کر زیر سب صالح ی اذ 4 و رو وه 2 ۳ ۳ 2م ۰ 7

 اردد ےک کم ر داش همتا پا المات ارا خا ایہ یک قو وک لاطم ےک پاد ۶ 20 |
 ار دان تم رب بر انب کی ب ےل اطمر وا ات عیسوی اکہ لاطم اکب اء ےن ار ڈا اک ا تسال لھیروا ےۓ اہ ئاس

 1 ۰س ۱ ۳ 1 ٠ ۲ےہ ۰ سا ۸ رم 1
 بک لیبل کرے ںوککف عل ش سل: تسو ےس و دالا اے س اراش نیلرگداشروا اد 2 شر هم ۶ 72 ا : 7 ۱ ٹسہ ےس يننسدد ؛ےئس دل درجے  ڈییرٹدالوارکہں یل ابدامش وات تیام کی ص ہے 4

 ۔یئارف  اراوکن یه کک کد س یکی تیتر سا 2 ۱ 7 ۶ 7 “ 7 4 ۳

 هاو سد زرد ار ےک ب1 ںیہ یراوجاص بس ی « ین یر والدا یک سکے ساب شویم والوا
 ین اف تیمم گاف ےس تحاصر اوس ياد دا یہ یی ےک ےک پارگی حاص اٹ
 و بصیر رسم رم توم د الا ارس کے یہ شین بک اش ارش درک نیلم وا لکت سرخ فرص ےہ روا ےن دایڈ دری کس نا بدیم ویو وا س و اج راں ینا ںیہ یپ
 ۱ روس آر بسم 7 ی ی اہے تملعر یب حاصراور روا ےہ وہ تبار اج اے تصاص
 ۔ےہ اوہ یہ ذاٰضصاں یہ دن واتس دیک ا: ںیککرا ےک یا اش

 رسو ساکھ اس ےک پ LL ظر یہا بارک شیراز یک ںیہ بت امیر 7 رک
 ار قسم شق افا تاک ےل سا ےس کم ۱شب یر زیرا رس ت اص تیام: ےت شا« مد تال کے برگ شی بک تک

 برف رام یوا اود انآ ص ا٤ز لکل ر ظر من اتش ل تل فاٹا تم تسنیم قرارگیری الا ج سرر کمک ٠

 .۔نوحباررپلا ور ئ اف تمرکز دال ام ےس افراد سا گرا برگ کن یز ۵ سو بل ایس لب



 : لاغیاراوس 9 ناو ںیہ

 باب شبا. LAI لانا ےک با جرو د درکار تکا ینا تار کپ ا

رو ہا لادن روا قره ےک اپ
 ی Es ےگ ےک ےس را نکے ک ہایلج تار ش

 دتنخ ےک کر اس بو سن دمو راز یی وہ زن جک ہاٹ ےک ی کل بق ےس اکی عماف لا

 ۔یامد کت می
 1 0× 7 رد زز عودا ی ند جاڑے در رن اےک یراق ڈی ورا !ںور اڑپ ںیم ارے پا 2

 چاو aa ؛ ےہ زط ا تسد ابن زب ںی ترف لی آی سچاص تاور

 1 از تیس ےس م سردی لاما وردک سوم بیو تلاش پ

 دل علم ےک تیس: کپ ابا
۳ 

 209 رس ہد رک جیک کک رت ےس ا اپ
 ا

 ۔ ساو دعب

 یب رم لا ےس لاج تسخر گروہ :

 : ب بابعا ها یک اج اچ

 ساعد )ثا نم نا متری سک ا شا

 اس تمد ےل ارب ن ید بلد تر

 ماتم `



 ناو لر

 ر

ADSملا یر فوض ا  

 ےل ےک ب اک اغرب آب یو افسر ہں و ھم جے یار ت ایڈ دد کے یکے رشک باک ےنو ور: ےک ے نم وا ارم

 کرن و 7 ںیہ تم در ٹالاح ےک کا نج سیم باک ںیہ ےہ ےل کی اش یر خم نر ڈا گرگ مد ۱

 تھ مر ےیل ےک ےن رک اد تلت ر سا سا یم کک اوب ما ران حتی نر عید ورازا ا 3

 دشا دیشی لا 007 ا 0 ۲

 سو دسر لس

 ,DT وم یاب یکب اما شاخ زیپ تہب یانگ
 ۔ںڑ ےگ اہ فاس ےس منا لایک رک نو ی لوکی کن ا چک

 ٥ کز ےریددپ ناب در ت سکس ےس تالاع یکے بد لت لطف فلک کتاب ےس سیم لہ ےہ تار ییا

 . ںیہ ران یاد یاد رب تلف الخ ےک سد ندا یب ےس تیب رانا روا یی روح اف یکن یکی

 لیکی کے ظفلا لیے دراکاف تت ےک ناز یاب علم اف یی مار تر

 . گپ نقل ہدایز سیر تکرار لوژ نوک توت ۱
 روس بن مات ریز ںاہد یش سرک تا ی ۱

 سیر انش نج سیزن تیبا فا لب تری تہ اہ رک تیلو ناموا سج ۱ ۱

21 

E 

 و تضایر: سش یہ نا ناف ناصر تاتدااب ہد ےس ترور یک ردا لو

 اب داد ما ساف نت چای ندا لینک تدا
 رم ینہ کر امد تی ی لد یلاھد اف ٹکا ےس ںیم نا ںی ٹپ د با ےسامداک کک

 یش ما ی دیس اس ید پر ارور زیا یکتا یه
 هد کیا سادات ےگ سیٹ | مکن ا دیم لا پک یر ار ۱

 2۶ ترق نجس لے دبا پارت کیا
 قرنبلپسایبا ےس یا برقرداضی تراش ارد ٹا اه تش

 ۔ے یز ای بے ھو رپ ںیہ سا لہ امہ ر 7ایک

 ! اپ ترلان ا یکے سکس
 «ییتس فک رر ایس کز < 2 ۲

 الگ یک سیارو تماش نشدد یڑالدد ایر خااک لاک رت امر ںی
 مال یم ا تیس لن /
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 باب یوم جی ما کس ںی

 : ناب هل .

ی قا
 

 ؛ ماوه ضالالا دلخا هسککرو اچ دن سا سید سرکار شرف حب اند عاصم دا ٹ اولاد

 لا تیغ یک دا لات ےل نک ر ہم سد نل تقی بجا ی سیر ےس نیز گرج مس

 . له یب ابو اش رب نٹ ود تا ٹا ےن رت یت لوط ٤کنز نانا

 لاعور یارو رو تر ادا سره زنی س اے ےک سس 4 یکے رکا گاو تفاطیک ر و

NH Foner ®۰ 4 7 ۰  
8 ۱ 

 ا یک اھا تیب ھی یے نس دد یک ںی طر کے ترک کئ اف را و
 0 ۳ تب

 هوپ ید ای

 ہک رک ے

 تسود ے سرب ںی نرو تی یکن اج
 ےہ شود لام درس ےس وز لار سن

 ںی نیہا ہت لجن تل کرب ےک کن اب اکر ںی اُ مالسا گے کا سم

 و یر باب کت ج

 ی ین ے ندا وو ناس آٹو کما یوم ار کز

 1 ۰ اے مور لنت سی تلو ا ہدہقلح یہ
 "سل را دور س ف م کوہ کرب ماا کهاز ر کیو ے

 'ےسرر اوتر ےل ےس ریت ردا گوز < تس خر زد ییا توم

 تسلیت “ےس دولت ںی احا ےک ےک

 ا ںیہ ںیہ ازم ار رشید ساع کف حد خیر اد ےنرک تر ایت یں سم تالاع ل دمو یوم

ر سا ی ردا تالاع نا لی تبورض یک ضو یت وخز یک
 رک تالاع نایت یو فرض ںی تایل ی

رو مردان نل نرخ هلو 9 ےک نشاط یک
نین نیشن سم امن ےس جد یگ 1 اعدرر ناب تّڑرر ا

 ۳ 4 اٹ ںی اےک 

 1۷ سو موم لا یی (تالاعفاءایر هدر زن لات تو کد یہ طے آنر کرایا یم خیرا: [ںوئاملم

 کر ار تر اےک لا لب نادیم شب خاصد نقل پا
 ً لاش رب اد ل ربا راصد از انب اکا ےس باش ام ایکو

 7 , ۔ایاھکزرظن است یم دول طراز یجب ررر یس١ی (جرجب

 یل ےک ٹیوب ناپاک ٹ فلم سرو ٹنط ال اداد ی زر لار کلا م الس ماع ما بج ےن ںی اس

 2 ذا ريز اک بب داد ناز لاش دوا نام جب عفو "گرید: گرم ںی مال مر

 ۱ مملکت تر تدضنادنوم نه | لر ساحل

 1 ۳ کر کز ان نمکین راسو یاس یک لاک اپی ےس ےک ںیم مکے دوا سد نت سپہ ار بول حاص

5 

 ےک رک ی N ا ۷



 نایک نج

 شن عز کا اش نیم امن اتو دنپ اگر تیکت تورا جت نل راس بک تمرر د ےکر کا ںی اتد ۰ هر
 لیا ےل ےک لک قم سما ازا نیقایکذد نرو کس قو تیرا افق اپ گریم ناسا لا رہے
 ناگ ل بربر اوکو ی لت اس تن و 2 اج یکدیمکی کب القنا ی یکے تس رپ ظر الآ کلاس لسو وس یم تطاس ےک

 تست تُم امد روا گزار مر ناما د فردا اراک ب اف ل ای سار ےہ شرر و کب تند لا ۳7 ےک /

 7 ا ر رت سرخ نیہ الخ تخت قهر تیره نم |
 اند یر انی سید نر تیا ا یاب ےک باقا سا طلبد کنیت جت کب تل ا

 راگ پیش گہ و مک ا م ںی ت آن ب اک ب یلص ای ںیراا رر مب لام بج یم ید م سیدہ
 ںی نا ےل تر ار رو شنی کن گی عدم با تیتر خاک تير فرم

 دا ںیم برم نا 7 تل اب ےس ںورسدد تیک ترن کت داہش دا تراض یکی زا ترون فک تن 3

 تسمه یکن ا سن یم ار یم ےس نیک یف یی بک اھت ےس رام دا ایکن دا وقس

 لر تیا یلدا 9 اضلاد لرب

 ےس ایران ا نا نا ےس نل السرا بیم هان تیل تروا یو واود هپ انی 1

 بیداد ملا سس مکرر نما ملضتت دال ادبعریصال | مورا ناکک

 ۲ ری رنز فرم ےھت رد ئاد یلاعد ثقل قر رقا خس |ریکفل] اس پدال ملا
 لنا سی ن رقت نر ترک ںی ایا لگ هوای ینہ ظن هب قتال

 ےک ےک لس ر ہد ہی فقاولا )باک ا  منقاولار اع تاک ن وتقف ندلو وز نیا قح ۱
 ی سیر اترے روز ےک ںی نیا وال ایرذا ناک | یارفا ]نیمی اا زه ںرھن

 ےک دب ذ بایسرفف هل رو رخالل | فان
 ۳۳ ا ےک ےس وپ 2 ژاکت اذا ددا تالومسےص یت امر نر

 یر گز ام کک تھ اکڑ زور دز حبلا لصیو لا وت نی لک اکر
 حاد ںی املا ں ید برق تب نکال اعلا 2 یاد نم برف
 ےس دی وھی80080۳ص-0 نامر ن راشو لیلا دجهتب ناکر ضرلال ا
 ا ھو کدام ربا لازایو دیوّص ا ةقدول عل ضایمل)
 ت ےب زض این افرا یر قو یار تر _ زر نآ هتلضافلا قالغ او لیوقلاد
 شب ملت ےس هل م ممم دنس اه

 و فلا ہل اس مدد دہ یئالس اور هل
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۱ ۱ 
۱ ۱ 

3 

 ةقحرطل| ج ےوشو مھ اظ ولا رکی وتو

 مع اکو كانه ةر شتا هی شقر

 مهرونچروک سفر ل ) نیا اساوقیس
 قوتحںوعبی مهران ذل مُكارم یموه
 روسمو یر وتو زیماوا كلم قلبة مالا

 ةسواماطغا طراف لو بال ععفرو

 ملرما/ | ىلع تقول| كل دذنماوراثف بتلرمو

 لوک ن اوبطو مھتیماحےتس ولا لعو
 خس لقلا تاراںیل ال ةیعیرشلا لو اقفو

 ناكر ماقالكیادةیلخاجنسقیقایا
 هيلى زل ا مجم یزاغ 5 کیحل| شكل جت

 تیر اامطعلا ماکو انتی سورا
 بیوچو قضباهلد ةںرلامیلعلا ىف

 ةضلاتل ا ةمرقل) تاداعلا للت

 ماتیوسعدادنرایلعتاح لا
 1 فال اط

 راسی داری تغ نویز لو تا تی نی بم ۳

 ۶ وے بر عاقل اج کردا ںو لن الم یو تار تالا کوچ

 . لر ااا ناتار رز

 وغ سرو لیپ ںی اتاط ےۓ ےروتن
 رک قیا نوک اے

 ناں است ات رب پس نم
 ۱ 5 اعتاد هر تا سم ۱

 ۱ را لو لی یراڑمو فرا یو

 ںی تر بازااک یش و ںی لوتم

 ۱ لیدی اسکنر اکی نو اراک

 ۱ س هی تو نالن

 م ت یکم نر قااطم کم تیا نک

 ےب ای افرا ےک رس ا ےک تاداخ یک

 اٹ د ںیہ تو ےس بت کسی یوزر
 کش ےگ تادا للام ا EIT تیبز

 نیس کنی ہداب ےک ےلرگ

 گنا اندا ہرا ىع نادرا ان

 لور اوس ےک ید داب دوا یارو و ےک ن اتاط

 ۔ےئہ ( تو اکو ادارا

 | ي لو لب رب لا ھم تست نت ان یر ۶

 ۱ 1 یک ںیہ )ترا ےس تشی را زط ےک یر ارد ا

 ۱ | تعامش دا ترش و یر REE ےر ور )سال ٣۵ ے لاش نک

 ٢ گاز رکے هتل را ےک نوا ےےن ٹیم ملشگگر و مفت گر لیٹر ےس کم رام اڑ کرکت اباق دورا ےک بوور ےس

 ۱ کت فیت لپ تگهای ین ےن سز تست قد یا ایک اح لی تمیم ام

 : ناس جج مسا PI ناس کانت شر ےہ بت گی يا اتا! وف ۱ ۱

 ات دان کن کلی لیس شرک و واط ریدر ےک کلم یب ماہ و



 نال ےس

 رب سارک یکی راج او کا دب وز دوا مے لا خدا ں رھ ہد لا لک ۳
 | رای لس 2

 ان گز ز دن اکی د ہد کج لر نوا چک یو یر لاش نر کیم ایدہ ٹوتھ ۲
 سیب گن می چ یداک کل یو کا ر یتتپ سا ےن کر اف ےلاد رک یہ یکں دید بردا ندا
 ناروا ںیہن ی ےک رر رد گال یر یا ےگ کل رب ورت تگ سی گل لر. نیل > ندهد ی بام,
 رنج تک و ںی کک یار ایل تب ےہ اک سیب فی درکت اتم ار اکے ا ِ ۱ ۰ / 7 ر ۲ ا ھا 1ج ھا ۱ ۱ تیر قو ات نیم نر کلاس کا نقاط یت تا

۱ ۱ 

۱ 

 ۔: لو ظافلا ےک نر نا یاشار یدین

 ر27 تاخیر یم ین کب قد جیپ نا لقارجص ہنس تفادقو
 ےس ییا ےک نا علا وار نخ کیک کد حولت دہر تس اسنعو لاجرلا نما
 هال تراہعد یکن نسل... قوهازیف ہہ جم ےاغ ةقامس
 ںیہ لات ےک ےک راش لانگ ازت ہد لم  _تفوعاذ ا لا دالا نم پآ وقف
 فیڈ یا ےک تع یت فانی یر مدد ۔ لاطنالا نم ةت اجش

 یت لذ لاش ا س
 یدیسا 2 ںیم "رت او م تن خر. ےہ مان دا ذو لدی 7 ہد یک یھ یک هامان یس رز مو ےن بل :

 نت مور ریما یہ داد راز نام کس کز کات ےس ی دہرا سدا یے فیر نت ا
 ارات منا رت یوا اس توام شے ںی اا باھا ید :
 یر وک رمد تیر اردا پد ےل نر وار تسر ان ۱
 یر تک یزید درون تہ تای کن ان ۱

 رزآراب شش ین لا لک نا ٹیکپاد تلخ ادا بس 2 لر لر #
 ندرت یاد سول گم ےن ای سار تا یو
 تاک نل ور اب ژاکت قاری ی تیز ییا اپ ےک
 ناد داد رد مارال اد لر اون بضف وشپاکں وی یب سار کج نرم
 ۔ںی بم گور رى کک م |۳ ۳٣ تر ع )۳۱۹ هل
 هو رکی تل شدنی لا اپ لا یر پا کے ند اینو هر

Lit7 رک سی رانی نوت اا ¢ ےک دا ےترگف اص ےس | تیا اس  
 گرا یابد نر گن گیر اردا وک اک رگ رادادر کس ا 2
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۶ 
 ِط

 ناله

 2م ےس ۱

 3 یی کپ ن

 اف ظر طمع دوام ٣ رج یو اونا ےک

۹۹۰ 

نم ےس قضا یک ناب ام ر ددا
 مکس 

 ال ور توبا فرش زینب ےک( وز ور لر قشر

 0 ی 8وم ما ہط + 7م ھم ا 2 بم

 ینا اشد جرم شور یداج کک دردم قلب خرخرزروا ےہہ

 نایک اک دبا با یی زایی[ لو عرش

 مت ها یاب سید

 ۔وہ قرار ود کی کف سنی
 ا مم مج 1 سب وا ےہ ود

 کتا ناسا نج اھ ککے تا ی دایرکت نج

 اچ یہ کد یک یر یہا وما تہب تر لن ںیم سیف )شپ

 ےس پب ید وواو ی ایک ہم اکے ےن ار شیک اترتی ارو ںیہ

 2 ۰ ۲ 27 4 ۰ 1 رم م رز

ید وپ لر اک لب نر 7 ر لو
 ٹخدربا تإ درگ الو ےک ن ۱ طط ےس ناروا 

یو امام یی ی رک یب عب داع نا ا ںی تان کن تاک س اھ ما اراک
 یگ 

ںوہرٹ ٹافا ها کیا ناس ےک سن
 لرد ےن ےس ٹا ازار و روو ثروت وے راے ے وو ء

 برتی ورک نو قم لر
لا انڈر شمعدان یب یہ

 3 اتام رکن ود 

 لار هدر ےس وزر یے بیس یر یار ی بت اض نت ںیہن

 با مه از یا “ےئل 25
ر ردا الطور" سا ا لا رمان

 ن

ےن درد الو یف زذا ٹن یک ست ای ردا تار قرشاکں لر
 را وور ںی 

ج اے یں اں ان ںیم نا ددا تر
 فدا فین کرن ےھت زر ا

 ( 2 ا ےک ادا کیر ل اش ںیم ںی نب یری یی یب ںی ضف تسکین

 ور اد ںونناک ایک تار ےہ ترک کر ںیہ
 لات شر

 ہوتا دن ینہ شاہ ےک تقی لای
 حس سام ےل ین یھی

۳2 

 لند لس تی لو اردا ںی شف
یو تر تیر انها پی ملا

 | مسا این خود هرس لی نے رن عام 

وش رو لگ ٹرط فر یل لار یت ۔ یا ںیم ںررا ےک
 یازس اب مور امان سکه ےس ناشر ےن ر

 ناب کرک السا دار دا ح درک
 روا ںوروڑوس ےک رکے راو لب اف ثا

 لاع ریش کٹ الام یک اروا ولارو) ٹن ضم هل عجیب ارگ ی رد ی

را دس ارش
فتنے اک دیشی 

ک دانش زر ےک 
 ےک تک فقل ے چ

 کس



 (AA یر مادیت تغیر چپ شر زور مے عج اار جلفا بینا ملا اکو دور هراس

 قرش ۳ ان اد تیمم رے ا دا از فدک اے یک عر کرت روا ےس ںی ٹال شیما یکن اہک لا بلیت ۱

 ا ایباکل ار لر ہزادن ام اسرار نفی ند ی ںی رکا کل وا نوت تاش ےل لیا نیو تہ ثبات ۱

 را یا تق نت کد تی کادر قرن تراک ےن سدا ہلال یم یدص نر وا
 چرا یکی ر ایس لاج دا یا دت مہ وہ رس

 9 ییا نواب ےک نا تر ےک بعااصدس یاب رر یت اکو الواوا نی ارس نرم نوشابه بح

 2 بب زا یک یمن نیا ات اینا ےک ناتو درب ےن ا ترا سمیه مٹ ام نور ولوو یس ی شم :

 نگری بحال دریا سکو تر سود : ںیہ ترس دہر نارظظرا و رگ اپ کرا رک ایک 1

 ۔ںی تير یاد لش ںی یت تک ا
 یم ا نادر مادام ےکاسسز رپ شکن ارس فک و ٹیم ماچ گرد ۱

 ےس ددا لا اردا پدر رپ دام دا اب یی ٹپ بیا اینورتر اود 1

 / ۔ےہکی راج اپ یییاش کپل :
 ٤ انس ہںیزرنہُتزگرجرا ےس اکے رٹ | لک ند اچ درج یر دداٹرا پاحارر يک مار نا .

 ات رض ںیہ ےن نر هضم تانک سوز یار رر اف ال : نم اض ظنا ترطح یا رب قلم ترک ںیہ نادیم ےک

 ان روف وا سرور رد یا "ہل ےس ھر ارگ رک ےس نات درر کب عام ام لپ تو دیش لود یک ا
 یر تالاب ےس بق ےک رن لا ناسا در لر یر سیم سر. رٹ

 برم ےک نارد یا را اکں زفاولسم ںیم سی ںی ارت ت سوی یکی ۱ 2 ےدڑر ےک نا گنا ود ددا ںی تسر ی رایت

 ر هک لہرا اک فیض سم درس سد رد نانو ات در بشم زن ی رکن | یر کی كا دید از 1

 ے فزت رکورد ان تراس ام تامل کاش اد
 دسر ی ارادہ امور ظتفب سم مهند وف مت دلع شو دهاعام | قرص لابی ییتمول)س

 ےس فوت یر یزد ات ےک تالاع یکے و لنکا ےک بکر اک ںیم کد کوک را ییا لنا
 ردا یف آیا ںیم دامت الف سات ںیہ ںی یک ت ی او روا فرصت فست سید را. ےس ںیم مو
 ۔ ںی ےئ رپ ھھڑب ےس باع ار لزا لیلا یل ڈرو م اقم ےنپاھ ںیہ اش یک سی جوش

 د لپ مچ لیا ائ ناسا »در سر ےن ےب جک نت نشر هراس ین فرش

 بت دیس ۱

 2 رت خد مد صحت حا یت ٹر یس دب طا ےک ےک تابت لوا ۸

0 
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 ایل و ظنم دمحم ازالوم

 دیس رپ

 ا انا ووصل
 ا و 7 واری ابا

 ۱ ا
 ۱ ۱ ۱ 5 ۲ 3 و

 ۱ ی وکترفز قد یی ردد نورا داود یب ےس تالاع ییا سین ںیم لا ےک دست ای ادا کس ماسال

 || دانم بازو نیر ےل ےک قر وچ اح اید نوک چوک ب قد ور نفع تا دگر اد لد اوب
 ۱ بیس يه عاد ںی لک ادت کا ےس بش شلیک ڈواشرا بحاص که

 8 و ياد ںیم لیے
 ۱ ۱ 2 اس هایم ارزار ےگ ایڈ فیر شپ کلب کما گز می دراو سا یک برق اھت ند یب بلا

 ےس ںی نل یدک "تاب هلو روم یکو اف بیر اھت اد تر سا فٹ کرکے انا ای

 ابر باکس وا تر ےک ےک کلپ طاق تک ا کی تحت بنر. چرت مآ

 ۳ ےک اچ اخ تضاد لر یر یسک ات: یب سامان فرصت تفسیر یہ کک شا ےک

 ۰ ا ۱ 5 ہیکل یاس ےک مارتا د بود ےن سید ابگ رد

 ہہ اتے ےس سا اورج ںیم ںولانکددا ےس اھ وچ سیم ہراب ےک نیز رم داس و ترذح ٭
 مال دا ےل ےس ی کل تنا( تشیع! یلص اوب ہد تورو لسا رک

 ریل رز ےس شادرو لق کروا اگے ںولاد دعا کر ارد 1 می امین با

 بک لس ضش دا یم مج تراز تیر یلوا س ایی 22
 ار اد از ری کش لارڈ وذ راز ۱

 جب ںیہ راے کرک ےل سر ایا رکں ولد دعا نا ےن نار ہار

 “اوہ. لتب کج یوتاب
 مس یاد بیت کسو خروس سا ترم ت الف قت گر نم

 7 ا ب ےہ نیم اکردا یسک ںی ےت آس اپ ےریم اب ! بح اع یر ارم *

 ا کلر برگی سر لو تے اد کندن ور ےک مم

 MN 2 پن ںی کا ںی یر ےہ اکا تب ب ( تسیف نب ےر زد 72

 ی ہر اپ ںی لپ



 سم یس سے سم چیت ریدر سا تور یا اک

8 

۱ 

۱ 
3 

۱ 

1 

9۹۳ 

 یل اوس ےیل روا ےک ھے یف یبا تاک تاب رن گر رن کات پاک لاو کر اظ

 ے ےرموہاد رار عوض لسا امت مرگ ر ےس ےک ند دوا ام مکا ات ناک ںیوفال مر ئر تل کیسو تم ا هاو وار ر ٤نر 1

 2722 بک 2 بسا ییا ارل ل اد ےن ےک ید دام نا ها دیک ا

 لس ۱۷ل نیب دا ایک درج چو کن سان نر یولس ےک باور

 0 ایان کی والس اهدا انو فت لا سا یا اؤر ایفا مد لاو لر گز نی کن یس ء ایل ددایریپ

 ۱ گرگ باز ع ورش د ال بک نر تم

 طا وانا نسل اپ ےک نا بازار سه مگر وہ ںیہ تم یاس یو | ےس درد سر نا

 ارور لم برگه بل اوس کن داص پل روا لبا کیوکل ا رس سر لار لا بم بسا یکی

 1 2 لر رعقم سرای بآ اہج) یش ویا ےس لاوس سو تقد سري سر را سا ارت ف اخیر اک ہک م

 - قید تین

 لاک ا fî ےک نوت یک لراس سر واف ےس ہو ا زا ءان ماتا اکے روس ےریم ںیم ےک سن ها

 0اب بید لی ابم ٹیپ یار بای ( بیت ییررتردا ات ل اس ںیمم یدوت ورک ا. اکے رون یر لاغشو

 | روت رد ار يک بیر یر یم چو ےہ یش ےہہک ل کاب ںی کس ا نہ ذرا اتاپ ںی

 بیاد لب یی نواب ی نا ١ لد/ر اکا ددراکں و پن ا ےس تایر یکے تار لیا نیو نیلام ےک یم ہراب سہ آں وہ

 .ںدالرار حر کت سر کج

 رم ےک قا مد رکو لش رر کل اش و لاا اغ ینا ےک فور پف عر ا عقد کیا نرخ ثا ےک یو ںیم وڈ روقی سا
 بلط رو ات سداددا شی( سی تیا ےس تق زت ےک اض داد در دا ںی ےس و ےک وہ کٹ کس واط

 تاضحع- تسب بی نا طب یکے نا دال ئامسا ء اش ترطعد یر عاد تم ترطح أ١ اش ترضخ الادب ترک

 ےک تقداب نرل رسک ںی یر انا تیر ترت ن رسا لا ےن ۓہ جا دراکت اعزب ددا گاعاک امری ہم: ںیہن تھک

 نیا اد ےنآ اپ ےن ا ےس رکی د اردا ںیہ لہ یر تیک ا ےس یکن ار وجات ی لاس وا جئاستں یہ ہرا ےک ں پا ےس ےض ا

 نیکو نا ےس ایل رت سیم گز ےس سی تاتو رب, ےس ارگ لیکس ین ب یکسال تر 7 علوی نا لوک

 نیمار اسود لاک تا ےلاد سارا ےلاد تر ےک

 لب ٹینک ے دن ی سکی اک مل شدم سی ہم کار کیس ید لیتر ضرب ےن لو دحل ےک ےہ نی سا ےک نر /
 مے وم

 ےس . رکے نیروی زاد( یاس ناک یو ل
 و ا وک ےس ےک مم مٹ 2

 کا من سن را ہہ رک دباب
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 ٍ ند اک ASL افر ید هاف ترض اا تاور ار ا ےہ اقر دابا

 اس راکت اتا چیر فت ف رک قلع راہ زاس ےک چرم تم یا بابا
 - ضرر تام ین نادار علاطم ےک فاق کت اضن اال رک سا امداد تا لو

 دام لا ت رک ےس یه اکتیو ندا نیا نر مل خر ےک نا ےس ہیک ییا إس تانغ

 ۳ اف بر هک هک ت تّاروا تر اے در سا ںی اب د یا تیا ) تا حب س و ہک IAA وی

 1 اردا ملحم ری 2اب یم نا ی رکن گم بر ںیم نا ارت راس یوکے لاک

 ۱ ما ہداین ےس اٹک یش ںی ےک را اک ںیہ یھ فردا یاد اک تایپ د کار اب بو ۱

 عابر عرق نیس زیر تندر سی ر دک کاکی یدو ال فیل یدک ا

 ۔اگھڑ اثسعاب اک ل الضر ےس تا روا کاش ہدایژ

 وس زر نی شک هل کو ےک اچ لا

 1 ۱ ابر شش لا دانی یک 8 ۳24 باداء ید

 0 ا کس ۲ ی قاسم ندس جٹ لر کن تاک گن
 اھ ر ۱ ۷ بش کتک سا دداتحابمو ٹھب

 مس "بار ج سم 07007 تر اى نار ن 2 عادر لر بره *

 کس ںی IA 9۸ سید ی نیم ےہ یر ےک ی ان رک یم سر روا ےہ سی عد لان ےہ

 ب دا اج رکا ےل یہ چپ نا باد یک و

 ےب بہ
- E 

 " یھت ؟ ںی تشنہ لیہ رگ رشوت یر کپ آر ! بحاص یوا

 ہن م

 . . ایک عن ںیم

 ۱ یاب 07-8 کت تلرل کت متر " /

07 ۱ 
 :ٍ ا اار

 ۱ ۳ ا م کس یم نگ 2 : ی

 ا 7 لا ےس ےل ہو ےس ےناج لرب تالار از تو یر درا ءارقی ردرض رل اما

 ۱ E ماش لقب
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 نر پی رال امت ےک اک سر ترورثی دل یت دا کیس اد ےک یم یم

 ( یو ےل ےک ےس رکے شاد ہدای ڈر داوک قم ےنپ ار و گام مارا ںیہ

 مہ اب پروا ےہ کیک یکی لای درا ے یر 0 اھ انی عید الم

 م یک لاج لاک ت بحر ےل ےک سا ںی دام اد (م کیلو ی لوس
 تب گر بها تالاع ںی یل نگیرد ےک ترم ات ی ماس نت رک
 ےک وہ نب ےک لار یک تردرض یک لود اینک یر پاک لک تم سا

 برا« الو یہ لس ادا و طا لپ ےسدعب ےک ساددا: ےک تسدد ا ںی ریا

 ردا E کر ےس ےن یا ٹیم ۱

 ۱ ۱ "۲ گے اج ابکت لیپ تے.
 بل ںیم

 مکی یل اج اکر یزو دارو تم ب ج پارہ بج ذاا ںی
 ایر فا ھت اب لوک رہ یکے اربن کی یت هک رگ لگام کم

 ا اکو تب ہد دوا ؛اگے اہ اہک ںی “ن اش) یم ورک کا لےے اچ 1

 اسم ۱
 تیز لی تیوب س نکے ریشاکےنوہ تعرب کپ لاو لامعا تگ کوک سیل *

 ابا کا کس ریو شنل یک متر نا ۱
 تنها تب یاسا کے کنی لس ےہ روم ارو دوصقم لب ندا

 ارت بز ل ناف یر یل ٹل کی ا رداب الی: نایعر اکا ڈر یک ر ددا کک

 ےک یل اک "سا روا نا جلے ادا مع ٹیم یار ردا ںی برات

 لپ فسا کک تیم نود لا )کس مي لو نیل
 یت ای یاں لر ل ریل تبح لاک ضد تار لام ےس یر ٹیم
 کر تم لا ترجو 18 2 ابر شن اےک لورا ہنس روا اید اڑے لوا 7 سریلگم

 دم لاک تایی ےن ںوماد ےک بش کنید ںی اکی تکنیک
 جا سس لب تم ےس را ایک اض اکے رکی کک هک تب

 رگ تیر رک فینال ارتا ےک نرگس پف یاس.

UU 16116 [۸۹۷ 

 ےگ یی او مال یا" ںی ناروا دند الا ےہ زر 5 ہم تاب یب نی وصف نکس تم بنک هل
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 ها ات دطمتخ تاساسوقم ام تو سم

 روا تمنا لفظ ےک نا نل ےک رپ تیا ںی تیبا نر رغ

 ا یل دیا تقر ںی تسلط ےک سا

 بر البوم وار يکي لاک بط عل ےک ےن

 ید بس جبهه اھو امده اين يا

 درز ا قم یا تام کد پت لب یی

 ابد تکی کل برق بسا لوس ريال
 دا دان لام ا طرق نا تالاع اف کن سک

 )7 لب لیتر 2 / قو 1 ل۸ل اس ی کاری یل ۳

س 7 ,A کاتر 77 بی 7 نیل
 ردا خ۷ت راں رت بس علا ے

 ۲ 1 هتل اتری

 کب ہک اد سا جن کل یش اگ دق نانی ز ہدزرمس نار رقت یز یر
 کر گز ہا

 ال یک رکی ںی کک یم لٹ اتوا تالا ری یی: تاب متر نان یا ےب یا ےگ دا ےئاج

 لا تعا ےن ںیم سا + تو نر ڈو کم
 ۱ ۱ ۲ کلر

 ےہ امال کر صا نر ل خر 701 9 ۱
 ںی ریڈ و امت لماع چ لر اردا

 |۰ بکن ےس مار رم نکا د ںیڑ توہین یم یک وہ اھ

 ۶ ۰ 4 ۱ ان کل یا

 جنا ٠ بوسہ

 تان وما نت ےس سارا ےس ںی کہ ےس ڑی لپ توت بحاص یوم +

 ۱ ناس ند لات ری ےہ تی لاتا ےب ایک کباب بز

 ۰ ۳ ارگ دار ید عد و تی یدک ےترکں ڈیز دا بد پنل ا

 مدت مداح ادا ےن صام اوتر ےل نک
 س شرا

 .٠ دیک ںی مانا ٹوک یز ںی کک سا تاپ باب تر

 ١ لنز یب کک وڈ تام ڑی ڈیڈ یر اہ یاد

اقا پ ےزنسار ےک نرتب تل س ان کتقاطس ا
 سا/ جو ترابا گیل ےس 

۱ 

 بکن وه ید ترض ٹر
 a ںی اہ یی پے ںی

 بالی اک و دداد تہ ںی تک امت سدیم

REA 



 ا
۱ 
1 
۱ 
 أ

۱ ۱ 

۹ 

 و رالی
 ندا بلای نا شف نیترات میاد ٠
 ںی یورتان ل ارد کس وہ کک د هی ےس تر گپ الم دوا ےس تاک

 گرما نامہ بت سکه کل او ےک سکی گا. چب ترف کیی اف درب
 ۱ ناو کمار یس 0 ¢ ےرالت ید السلام تار یا هو کام ساب» میم رسا روا

 ۔ ند ےھت ہو وو آه ایکس نواز ےن لددخب قراص درنگ شاکی ںی
 ۱ + ےن یھ پلا بص اصردا ےک ید ےک ہبعش سیا ےس

 ہد مک ایک یے یی
 'ے ںین بیعت فدا ےک کیر شی »ورود اد اک ب یکے هی شر
 لر ٢ے ر و ورک کر ب 7 تک 9 سا بت ید کز
 بو ےرس شرک یکی کلام ا ھتاس ےس سادوا ےپ انت
 رص

 سیم را ےک ویل ےک تک ںی ہکںی دب یر ع یم ؛ چاک ! ا
 ہے لو ترور یکھ سرت لوس

 دہ ایک نئے ںی
 * و ے یری اتوب تی ےئل ےس سن ایگ

 + رسم
 نجف رعب تم, چ یر وم تمیز | تبح ناس دما ردا بلط لال ! سردی

 "ےن سل ان قرار عب ںی شل ترد + ےہ ےئل ےک اپتا ےک د اکا دوا

 و کاکو ںی
 ںی یک یر

 ۱ ارت
 “رر ہد سا اهرم سی “شتم اغتسل | ےہ ںی ارت تیم ! وس سا ۱
 ےئل کر تم سا پرکن را تھک ہا ےل ےک پلی ( اد هد یداد تاید یری
 رب کروا ے لر نب اشار اذن لی ور ٹک ب عا ناف بعام ناف

 3 اب نوپ تل با وکت ارضی نوک یہ ئل ولد 7 ۱

 .: کل ےس لب

Marfat com 
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دا لمم تن کن لژور لر ۲
 هم سرا سر ترے اردا یل

 رسا نا یہ تیں یوتاب ےل سم رب ارپ بی یم یشن یل

 "دبیر یا
 ٠ 7

ن لب کالا ان ور سود یار نوور 0 کیا اس سد سو تفتر تج یا ےن ور
 | ےک بدا ے

: 

 گز 2

 رر تازا ارپ ں زوم کیا متر یو
 شش سش تر

تہ بی ر قوا اد ند ایا رم یک سا
 1 4+ ذات رال 

 ۰ 7 و
۱ 0 0۰ 

 1 ۱ د لیلی دو تسلیت

 تا تر ناتو تو ر قر
اکر رن تاک ار تا تارا

 ۲۳ 

افزغل هر ارس اردا ادا
یعلےکں ا لوما ںی تم ےس ت

 ۱ 7 رب ری ےک وا ا بشر ۳3 ںی 

ر روش رییس از هک اس یم تم او کس
 ۱ 5 ۱ ۱ گ

 دوا ضیافت لاک مقاو
ساسی ناپ نمناک ےس اقان

 و لات کس اض 

و تکی شا سنگر ںی
 1 

 ا رر ایرج تدارک اما لار اعا سار ینن گز

اب اصردازا نشین A ارا
یاد یک لاددادرد ےک نیر ےک سر لا 

 ۲ اھ روا قهر با 

 lL تم مس رسل کک ںی ۔ ںیہ ضلع اد ست یف کن واک

 وم بیپ نادر یز ٹر ل:

 و د ایٹ زاده رش ںاہ ت نب ۱

 راز ندا ید هاب فا چتر اپ سیف

ناکام سا یک لی انا بک یر
 ۱ 

 سب
 اک و

 ۲ ٌ. ںی بج ان ابر کر تار
 | ٣ 9 اس کلا از به و 00

 ا کی قاسم ار دا ناک اہ ی مت یہ با حس تی ئاشروا ےس و یک

 ۱ قل لم مالا ادا ار لام فا روپ سم ار س ےس ریز
 ریہ ساس سلف

 و وچ 101۴
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 کچھ

 ںی لات ےک ےن نئ ری تمر یک یت وا نیلا نوت ںیم نب : ےئوہ ام نیل دے اط قر پکے رف اطا
 ۲ 7۷ سا نر کچ رت بیر کس تا اد ںی یدو ذ کش بنی تددفیک نر وف دو
 .ںی یں ایل دن اک ار امک سا نی یب چ ۳

 ہوس

 بس خو سرا و و e مح طط ام کس اروا ورا هک ےس کرارا لاک ٰ

 دیس بس اکل لاح کلو ےراہ يكل ےک ید کار وا اإ اکے یب نت اکی کر ےن سوا

 ۱ نیک یک ار تنش ميس ساری نر شر ۱
 و

 ALL 7 او ور یو فال و نا و لا ۱

 جم یک سدد ی یر GE ر رکن لج هل
 کل اد ترد تار ایذ د کتی ب و ۳۷ اس کشش یک

E ۹۹اک اکر تار فش ۹ ۱ شفا ا  

 ۔ ےب فاطلاو رر س حا رد االاو تیم هوا گود (۲۸:۸) هما

 ان کر جم ںی او یب وصی ےک روا ےس چک تقواک کن ار

 ے ا 2 تا ےک ں ر را وس کردا یک یو رییس تلود هه ٹرک

 سا حا کم اور لشن لقا یر ون اے او ہیک ی يا اکے س اعم سار

 درک یارو تست ےک کار وا رادو بنر لسا شیت ی 7
 رازآپالیارا : اپ وم کک ارپ تکا سا

Marfat com 



 موم

 جی مر اوم

 |. قتل خلاص نیس ۱
 ن ےسریقب رئچ سس

 تھ سس شو کن لک کر باب ا ابو رگ

 ٦ رل كا وت وا لک نرس ل 7 یلاخشاد لام ےک نادا
 ےہ ےہ ےس

 توش و ناروا صاف وصل ۱

 ےس ھی ۳۹۹

 | تس رور یارو پب چای رت طر یرورض اد نایب لاک ب ی تشو و بانکوکن یم ےہ ںی چد اار ےک لک ت ام دل

 ' ناو .ںوہاکل و ےس لر همت کواس یو ےل سو ںی زز ےک تزلضے
 ابا اد تیک یادم ا کرد نام رکے ےس یس ملاطم ےک تسم» قا نرو

 ہد دارا لب شر گا لر روس سراب ۶ تی فو یا انب تان 9

 رز اگر کز میر
 هتمیگه بز تس بیسن لس ناسا دا

 ۰ ےک لر سل 8 ( سس ورم
£ ِ 

 ہی ےس جگر شب گیرعردا

 | سرش نمود لا ے بن: رموو لرب ںی کلم ار ات دال یو نل

 | لاج نگه بکار تی تب ترک ا دل کرم ےس ےب « رب هدابز سارا مان

 ماا کاب رگ ود فیت ا ےک

 نئ سس سولی 0 221 و داش نا نوار

 ۱ تضف نرخ ںار قمار اکر لا تعا ےک یا ويل تیلس اذِإَو وور اف ٌتَلِحَو

 ےئاج یگ تدال لا ےماس ےک نا بجا دا غیر لع تاجر شد از ها

 مست هد هدر راگوررر اره دا لب نیر ےک یاو هو

 4 ںی مگر ع: لانا روس

 و ےک اک ایش شد کرو E زر یم “ںوتم 'ںوتموُ رُو
 و هر ۰ 7 و تک
 کا ھر سس مهر ڈی نف مه ن نکا تار

 234 5 موم + سم ےس

 7 ا ۱ مور 0 رج : 2 نی ص او ور سو ر مم رھ 2 ۵
 3 7 ھم 7 ہدردا کد نایاب لو بدےعبا روا ںیہ هر ہہر ھو وہم

 ۱ لا تیں چکر شی فام ےک بری ور کیسو ر رو لاو ء وم : ےہ رس رم



 تر لااا ںی ۷ےک ییا ںیاد کال ےب اوا تم توی یار
 ملن بدابک ترک ںی روک شداوکن ؤرکں یہ ےت دتا وهذ تارلان دوش باس كیلتوا ےک ا عش تلا کن رسد هردو. هدونجاءریدوتی 6 نر نما هود

 نط یکی الج گد یو ذذ اند لوٹ ں د لک کلا نوقیا یک
 | دید ای تک مع نو ومل

 ۲ ہک اکسگوزنراثرا نی ها ےک یجب ات ارم روا

 گو رردا ںی ےک نب اک رپ ےک رانا ےس سا توشخب نیزکا د دوج هنیم عشت

 نر اضن رپ ںیہ ےس ہک ےس بم پا ںیہ اپ هک ولف د م دوج بلت ریش مس

 . 2م اب ای دانا می س-ع:رمز  دوثلارؤالا
 ۔: ےبر را گا رک ل 1[رضروا

 تام روا توسل رکےن لام کیت گردو ادوعفَو اما بی هل ترک نیب نکا

 یل ندرت جر ےٹوک+ ںیہ تیکددای دا ترک لب ۱ نیب نج عو

 ۔ی ہے رہ " نار لا

 ۳ اطل لو طعنا لنا لوس حب یک ردد

 ےک و کے س بسر ار کا ( کبر یلدا دِ تر تشن م مسو کو

 ور ہاکی ا سیم هی
 بنز هد چاک ہلا ے نادر ره نیر ایکو فاماا نزن
 ہت ئی عت هاز زر 0(

 سارا هر تیک زلردا فرخ یم ا تے سایر کل امت نا بج کو تلاع کندن ۷

 فاش زنا لار اب یکت اک یکی با تارک ب ج ام گن
 ادا ےس بسا ر زن یکن ا یتا تا ددا لک ردا وز ید سرد یر را ۳

 - نر. هدز فوت تہ نا مرہ هو (ه)

 نا لری تر ںی زکر تر ہد تنور بلان انا رپ ی تراک
 را یک یک د تیکت مما درہ اکی دا ساب نر جے

 رج اب کین
 ۔ںدم سد لف اٹ ےس سیم نامزد ترا تلاوت روا تنور در
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 و اماکن امور رپ علت تل 4(

 ۹ 72 ۱ ۰ ۲ ۲ 9 یھ ۱ ۸ ۱ ہد مع ۱

 ۷ راکت اگر ل ٢۶ کم ١ھ ام تصارصرد افراز ےس سس 17 لی ورق رس ےک شم دم »دل هکر ۱

 ٦ گز یتیم کش لو کا

 سیر سی وا

 7 0 س ل ر و

 ۰ ںی ےک تبع ےل شاهد کوہ لام بش رج . . ےل نضباو ولت حا نم

 ۰ ٠ ےک 7 1 2 یکم لر ےس ےس ل ر

 ےر ےس یت ےکر لی کارد ر تک قت نل مدمو وتدضع) و

 ۱ ۱ ۰ 1 ۱ 0 ۱ ۱ Res 7ا 2

 عید سد رک جز ےد نگ کک یر دوا. .تا ا کن

 E 2 ےک درت سید رک جا گردش یر کار کش يرش جوش

iiy 
 5 و و ےک یک

 ا, دیس 4 ۶م - رم در - 3 ۶ سو ۳2

 ۰۴۰۰٠٣٠ کا تقی کس جا لس یا یم می رضی
 ۱ , تاک گنوا تام شک تب نار ا توپ کوک اک هک
 یک 5 و یب ۱ ہا ےک 0 ےک وم سس نو ۰ ت

 5 ۱ و هدا یشنخغ نآ دور د (ملصراعراخب) کو
 9 من رم ر رس : 7 ۳ رص تو ہی و س ےس یم مک

 اہ ارو ددوی ں ڑ۰ ۰ . یرابمضر را تم

 ۱ 7 ۱ نیا تولز ےس شا لاا یہ ورد ۷ یاس ئی رم یر ٹیدم ی

 ۱ ی e ےن ۱ 4 ل
 1 رک ےس ۳ 7 ےک اپ

 ےس رت یا روا لوجی نم لیلا یس لوٹے تہ دق ست ای لاقا ناں نیم
 ۰۳۷ ے2 ا

 دل ا هر رک مان تر لرد یک لس س ر 22 از یی

 تاپ چم ےہ ےہ ہہ ںیہ دہ نیر حک نم
 | و و یه دز ا 2270

 1 . "لب ےن( تنو کس اپ ترا ےس لیبر یا نا : هاب ءاَمْلا مو

 ا ۲ ۳ ی دی پور یھب

 ۰ ۱ دال بالای ےل "لر مایا حا تحج الآ '

 ۲۰۰, ارب لاکھ نسمہ+ ےہ وانا وک ہکنک تو كى

 ٦ سايز لد سرو امر تور دز نواب ت اح عطف

 ۱ ۱ هدااد ان ب حدا یا کے رگ امیر یار ایا آنت ترخان

 3 5 : ھے 2 0ی ۳9 رخ یھ ےس 7 2 مد و صپ 1

 اه هی زی اد قاب کن رک للدابع نر بحر مه ايد نص ١_



۳ 

 رگ دب گن لوگ ی لو ٹیم

 در عن ح طس ا ںیرکے سل! حر یا لار ناك كاشخ ںیعجا علل

 هل ںیہ اع یسارگ دی نم قدر خلا :هاقایح
 ۹ب ۱

 ںیم لب هستند نیا ہد سرکس یم انا ےل َرشاَبیات

 لیبل دہ اکا ناچ ہدددا اوز تسب 9
 تلاع یب ضر جگ اوہ ل رام اورا یی اک تاب سادک شش نواصي تکامل یی
 تی ید ریوی لا

 ےری مک ام یا ددا( اھو ل اع کل و

 هل ےہ ار یکل و ےنپآ ب سالی او کرد قم دام ےل

 سرش 12 / ۳ پے ےہ مو رب ےھ ھر ےہ مہ لو سم
 ےن شو یکن اں یم ںی شکار لا ےل نم ك اَت نبوت کلا نرالا

 سو ول 2 ےس و ےس

 رقم تیتر اکل ارم ے ر کلکو تیا رہا ۰ ضب3 لصَو لالا
 5 مع 024

 3 5 ناکامی یکن نت 5
v 

  2ج٤

 یا ناله تاناط یت جس رب ل رام نامه نیا یو تقلب نمو ةتقِمطَ تم رو مو مک 9 ۳ 1 و 2 تری
 زر نیب سرا یارپرْاننیرتچ رپ بعل یااطع) فو ب

 ' ۔ےدلرمکاب کو نہار اکے لد ترم! راه كرک نل دق ماس پک تارا

 ;Hs) اں اراک ب راے اے ب
 و اط

 ےس یری ےہ لب ھم نلاپید ےک ہلا ےل : لباد یالکسا فا للا

 ےن رک یر فیل رد ےئل رت. لو اس ارروروا دالس 3 هدم 7 7 ےس رہو ےس

 ںی ت الاردا سر یب لد ےیل ہللا تر نک ذو کتی یدت سراسو لعجا ملا ۰ ۰ 0 م دو مے م مکے ہک محو د ین
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 چیه سه هه پاس لب اہ ےل

۲ ۰ ۱ ۱ 

 | اب وع سم گو اه صور رم ور هم و ےد رر
 نفسی تير دایره فوھخ ٢ک بجتامیئاوھد یکم نجاد

 هر وه و و هد 7و د ۱ ۱ ۰۸

 ہر یارو آن پد کنگ ی

 ا 0 2 ص 2 ۱ ےن و و تم و هو نو لس

 0 م لق ے رم ڈا ےل . ٠٠ ۰۱و ییلد ق لعجا میلا
NESطا ا  

 ساسی ..... وت یلعج ےہ ائ یخ اد

 نت یی
 دات

 پا یم ها ملی ا زر ل وسر برش ته ہک امر ںرم 1 مکرر بس

 ۱ . 2 2 زیر امد نوک ہن ور ھی ینا. ےس انا مد جز
 تیر الخ ںیہ تاب ان کب نوا نین ےک ادا بس ود 2 اتالار «نرزچب ا ادا

 ناز تاش ادا ترور لا ار ایل اک انار نوش ےس نا فروخاکر ینا را تس یم دلا

 2 اکرام اس کت م لابی اا حر ا شا نگل دردا کشش یم لرخ ترا رب

 ان ؤلانباطء یک ساددا ءان زادوا اج کے یا کس قت شاپ س رکنا یہ کالا مت رام یت ہی ٹیم
 تراک دادی کر اک ہم مرد سض بانے اعلان اک داد انت اک ل 1 7 ها
 نرم اک ب لے رل نو هريل بکن چک زج یز مم کاک روا ہ ےل کڑی کت را زا

 ۱ نام یز لاکا دا ایی وبس یک با کل اف چه باب کر ان ز لنت نا نیر اظ
 ۱ ۰ - لی لاوس اک اےس یا مر ال وسر رک بس ر 7

 ھر یت اک( درد تند ےک شر ل اشرد لا شات رد لو راک کن ۲ ٹر ۷ وم

 کب نا سگ ںولاد ھر نیز اسم برتری ول و نیک لایک تایی اد را ندا

 رو برآں راکت ایف کنت لار ٹیااعاد تایآآلاب قرض ایم ئی گر نا ا

 ہرا ئاتا سارت ریز ابدا ںی رک اکو ای د لپ تیر! تقر یکب قد ندا قلع شد ےس ںی ند ےس وو
 لاج ک شہرہ رپ لی شما یب نا ترم و ارز کل اد لام کو نو ما

 ۱ ۱ - ںیہ لابو اد دو یتیم دعب ےک سا 8 و رش ۳

 2 ۔ ےن اھکہ شرک ایک دا ٹپ دان کف تپ سور ف ود ہری

 2 ںی اتش المقدس ها تر هر هسته

 ا وا جا



۰۵ 

 رپ نکرد سرد یت الاع ی اخو را ترک اک ونک کالب ا ی

 کد اک مدال اب( ےئاریردا یس ٹو یر ی مدل ےس تایفی کن اوتو نا ؛ اسم ےر نو تب
 تام شز ل انشاد لام) هر فور لام ناما دا ری رک ےس یا ید نفر کیر یاہو
 جواد شارو یگ نا ناک فی یکن اردا

 خرد ن و چ اب کشک لیت کر تایی هرز رام یی ےن عاد لدررز پد 1
 ور کت یت طر تاسرا ےہ رقیب ےس لات شا کوس اروا تورم, تیم دارد ناو یر ۱ ۱ را در کد نکا تشاطردد حد له ےک ل ماد نی کز لام نشا ا و ۱ ۲ ۔ے تژوپنلرص#

 ا راف ےس سکر دا ترورش ہداب) ےس بس یکے ساو دکن تمام جاری رز ےک رم
 امگا, لاک مس ایا لی ا یک ید لب چا ردد نکی تا سیر را ےس بسا ۱
 ۸ . ںی هان اندیشی رز نفی تیر ارور نوپرپتددچ بو رص ۱
 راروا نر بم ی یا لب نکنند ساره گریم دز یر ردا یر وڈ ےن فرق مم) ۱

 نا وم نسیم ید ید وفد یربرا لی یتیم بل تسکین
 طرز لر تر جات ےن ہد اھت بح استون ناو تر یب تکرار شر
 یا ےہ ایاہ یر( روس سر گی نیک اس ےئل عار باردا ارد با رد رنگت سوکس ا ناطے
 ےس مراد یک میش ی ارا رو ہ رویکرد اک نما لوک کت تير مک دیبا 7 ۴ص
 کتنا دوا ال رکے پہ ل 4 اال تو ےہ ر نکن اتام ےک س ددا ےہ یک کک اد ے لر ےن فارن یا

 ۲ کٹ یت زاب ی اض ےن ایر رور ی ییہ ییا در اص کند ںیم ترا ےک
 | تاب رگ لام یا ےس یہ نٹ لرم نیلام ں تار رعب ےک ےن بیرق ےس توت ارد ا فوت ۵

 ذاکر دا ےدزگی ورک ا یر تسفر ترک سام یک تنے ترو کا کب رے اہ تیتر ریل اب سرا یک رگ او داد کس نوت نطنز یر گاه یا اوت
 یر ۶ ییا شی ءا ٹک 7 دانا بصاص سرم ای ین کا تند

 :رک ا از داں ی ں دارت پر فر باز نام کری قو ا اک ںیم ٹایفمد
 ٘ تب گاہ یک ل اع یہ لر کد کده کرک

 طز «دییملقذیمل مزا قلبت لا ے کد فرح ارا ےس 7 یب ےس تو لیلا
 لس ات ادب اض اک لاطم ےک رخ ا یگ فرد لب حا یدک سر 4 سوپ نر ھچک یہ د اا ی اش ےس یا
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 تی بک جلب ریا یک ذال اکا ڈس س سک ا اقا لا ات ںیہ
 .ےسراد لم تیس ورک ۱ رر ام

 یون ل "۵ تیتر زارنا یھب ےس شد برق هزر دن سر ےک ں نفل ض گم و فوت مز

 دال ہرن کٹ سض ٹا گن راز سدان رب ایکس نی کے ا راج ایش ںی تسر وک ت سام اف هد. در

 راش اٹ لب یی کلاب ںی سوب ےک ترد ٹی دا فسا نون ل ےہ کن دا ی نا کا اد از تہہ

 سبز نا تو عزا تی یب کا | فونز عش ید هاست رد گاه ز ےل ارے صور

 ۲ ریپ نا ڈی انا ایر لپ اد کش(: رز اند ںاہدا ںیہ ںی بیک لو یک

 ا اپ کی ا نادار باراک اشم یتا ورک برکت کتری رک هات نر کں وب ورم سیب

 | ھے یی اورا ےہ هد ےس اے نوت کن اوو ۰لر کر کی رضا کے ام اک ںی ھر بن ا

 ١ ۱ شا ال 02 - 1لر ے تہہ یکے ںیم ناز ےن تارو | بلک داص یا دلا الغا ےن برگد دا ا سوا

 ۱ در و ذاتی مر ےک اد نیو ا ھم یز اڑی, ٹہینامدرو یورو انب کٹس اف سراب هدر

 ۳ "فور و لا ےن وپ کد یا یاد سکه گز اتو فطاردارش ہرا ز کی تاپ لر

 ۳ نایب لنت یی آسم هد ںی ل یا ےک یک اک سب بس اٹ بلای ادا ی کاک
7 

 رکا ےئل قلم ضر لہو

 وا رپ اتر پت ر 1ر
Ê. TT 

رکے تي وب کن وے رک پس یبا ان لی
وہ ین عابر می از اا ہد لو بام اکر 

 ۱ ت0 : تاب ایم وو 

 رانی ٹیک ںی یر رخ ۱ هنوز لام یی راد بیا اھ ہد نادر

نر ا وہ اکر ہک نص ا یب فوت و وو شفا تب ہنر املا
 دما راز ا نا امتداد 

 | سہ رگ ٹافٹاوروا نات. ۳9 ین زاد ےک ما انے نار ےس ےھت یب دلها کل اس

یش یو مر "ےہ “یاب دم ۵9۰ اسر اڑا ےراپنرد ےس ار یہابلا ازا ۱
 ۹/3 رسول ن

 نا | لو هان اتے شو يا E لیا وا هجا سیم زازیر لی ی مان

 ۱ اد وکلا تماس راسخ فو ھم

 ۱ _ هاا د ےرب ترک ار عروضو وس ےس لسرر کا ا نرم فا ےہ

 زا ند ںی 2 آمین ےس ٹا شرت گلاب پک

 : یک لدا اصاد یزید نور نیم اگر زا ای طرق

 نا لو ما سا طرز پاک درسال

 وع تن نداری ارگان نر درتواب ےک

Eھر 9  



 ام ےس اس وے یم سر بس ےس ےس ےس ہی ھعددتسصحچک

۳۹۹ 3 

 78 نری یر یاں رکو نرده افشار ےس نزن پا مک

 لرز ےن رکن اعم ےک ینہ وخ کیٹ یکن ا ہد کد اهرم ےس ں و تشک دوا یکن

 هر کنی ایر نیک تل ںی پیکس

 نوا قد نیا ناسا کلا جیسا یر هان کیا نت زی
 اگ شاردا ساقتا ںی ںی ا ےل سرد ا یک رک سیکنڈ لین ستار

 یر ساف وک ہک یا ید مم سی یل الو یر سود ی لا
 یم مر هد را ی مدارک دور لک ر ادا ۰ےس ںی ل ام
 مارک کنش تل رک یخ ارد ب لام ماس لیک دنا کر
 رکن را نایب وط رک ت الام مما ےس تب ےک كتر ود بر گیگ .

ANEگار عش اد کام ادا لس ای ادا کی وہ کل اکس  

 4 لات برادا یر شک ترک نے یت امام یں يزد ہد اتا راھ ےہ نا

 ب2 ما شعم

 را هامات گپ یی یرا اچ ز عد پاپ گرم 17

 کر شا یس فر اں یاد دن یاری شرق ین ام رح وم یی يا ردا فنا
 7 ڈک ٹا ناخن ترا ںی ذا ٹی لہ انا یر رنو یا ریو

 فری ی درامد سا اھبےک نا ےل نا ایما کیتا ییا کسر

 ناف چیت نر رد ٹالایخ ہد ین نصاب سا قوت دا ٹاپ کی
 هرز اراک کی ٹاحتاو لک اچ رد ےئپاین یک تایقاد

 2 سن N ڈاک او ین ںیم ثمر کک رد ءاملاخ بحاص ی

 5: :ے ارا ٹا

 ۱ رسو سر« یا ےددم بس ناک نہ بیا یسکرکے پہ لپ ت ہد ۰

 ےب جام ر ناک یم الی زی ایا ناک سب

LE ۱ها تم ب ےن نہا با زنا نر یم نت مے مد اک سا  

 لا بل تی ےس نرظامردا نیم ےک تو

(nرد کد یک نیم سس لا لک دا ایک یہی ےگ نت ےس دیک ا روارصقم کن رت  

 'ہراںی گی یخ ۴ لز گول ییا ےس برند ناک تری بعدش یکن ا ددا ام نیم

4 
 او سی تب یکل انشاد ل ۶ر ی نر ا ضم سے ایوب دت ںیم ںرہلایخاعلم یک 24 لسان ںیتبئاص ےہ ہیک
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179-7 6 0 
 ۱ ۱ بر ںی ن رخ ما تی راو ضیا راک روا لاش و لا

 کوس مور ےگ کیا یب ںیہ ی کلن"
 ل: ی تہب قلا ٠ی تط ےہ یں زب یکی ب نا ٹارف ےس تہہ او Sy ں ا قا

 کیم تول تفلدکں و کز ایسا یو کا ناتو لو نم یک

 مرا لر یا نا ےس گے ویسا ںیم ںوتن مک تا کنج وخر داپ تر رب

 جے ی ٹخام کف و. ے التم ںی ں ورک ا بیس ی

 ۱ نکن درگیری کت النو از یر را بر

 ادد نان کٹ ید نادا اپ تی وم ےس ےک ارگ رک با سا

 ۔ کک نمش یکے لفش
 ر ھے 07

 فردا لر ا توش (9)

 هكا

سوشا ہیر اھت یورو کب لالو س دروازا یا ےن لو ما
 

¢ 

2 فاز ان فایر یی 4 ایفا بله درک چاد وب لشرف نفس سر ردا تا 21 لام
 1 و اس ضا 

 آں نند یک تریلی سا درا اح 4 رازن ا
 م ترن کا سد لیا ےرامس تہہ را ےس تسب

 1 ا اب یر ایا یدو مو یکن ر رکن در ایر نارکے ان کا سلام پا ردا ےس ںو EL تر

 گی رک ان کنان تب کت سوز تب مل مر
 گر ٹو رد یک ید ترن عینک ےک تر OES رکی ردا نام ےب 0 ےک لاش یک سل ۱

 بک لا دز از انت قر در کن
 نر ٥ل و ی سم را ۰ مک o ٩ ل ؛

ر کارد اھ )یک یر رکن ا ےل ےک در درون ا
 الرمز نسل ولا دے آے یک درر م نی ه

FES 

1 

2 

 جست

1 

 مارک ر رع لس
72 

 تاب ۰

 1 ٠ےس ںی ید اب کن یددد تاچ جرد سر 1 لاو ےن نا کوہ یب اکی رب لیکن گر نرگس

 ات کت تا توس زير نهار

 اں ی ۱3 نخ تا نا برگر کت وتت

 و او وع ٥ دقت فا قرض نوين ی اں

 د ین و اب جید تربیت لاش ںی برق هراز ےس گڈردازکت ہہ رب
 |۱۳ تند توڑ ےل سی لو طور داوات یر فر شد ا تویتر اس نگران اہ وک
 دید تی ناق ےس ےن ادرک یز سا شا و و ےن رسوخ اں واراد )و 7

 ےک وک ا جہ



۹۰ 
5 

 را ل زر شین لب سیر وا ےک ایٹرز ا
 یر اج نج ماس ےک رز ےراپ نت وس ال ل

 یر ا ںی ایپ اودا ےنا او یی J واز ی 1 ایمی وڈ لالا ےہ لی ٹر ثیدع ١

 7 ار ین مز

 شی ا اول ھر ۔٤لصو ہللااظام لآن ہل یتلعج
 ۱ ۲ ۱ 1 از ےن پکے وب طا اھ ناپ خدا کا یی

 ہن کب ساک روا ےک ہارگن اض کر ںیخم انا ناطہشلا مگتیبومتیپ هر ۱

 لاک ساروا ہدناک ٹا + نت اٹ اکر شادی ںی زیب بحإامهلوسرو ہلد اںہع دا دبعںب _ ۱

۱ 

۱ 

 3 دن لہ پا جد و ربا نت جلو ` ینلزنا علا یلنام قر ٰفوعفرت کا

 ۔ے ب
 کا رگ LIE مئارک| ہزارٹا دات کیم یر کیا نت مم سم 7 لرگر ںی هداپ لا

 رکے یک یکی نر وے ڈال, نب تا ( “لاَ إلقلار هو يا" وبا ے داڑھی اص ےک زور سم ےک |

 رر گرگ ر یاس 2م سا هد توام اے یو هک امن ا یم 77آ

 : ۔: ایڈ الع ادیپ ےک وکار کسی اا
 اشرد ےس ںیم ں ویٹ کت شر عیار هل ۱ تلا نم ناتب !رمقلاو سہشلا نآ

 کم يا ےس تاید تہی ںیہ غا هاپحل الو ںحا تومل دافسگنپ 3
 ار ایا ےک ادد قا ےک باب

 ۔ ےس اڑ ھا ےس ول اک تارک ال تبوقخ ام ے یے ای ام نورم ںیم لو اتے تم گود
 ناف یم نیہ تیلور می ینا ںیہ راب سا گے رخ اصغر نال

Marfat com 



 ہم نشو ہلکا فرص

 صمد بو

 دو

 7 1 7 ۓ »تاک باد یا ںیہ ین ےگ یم دلش نہ تا سکس

 ۱: مر. هاب کت از پس

 ےک : ۳ دا4 نین بام 1

 3 کر نر "

 ٍ ُٰ 0 مس لاشاد لو سد یک ےن یا یس شا لوس

 3 اد تای یدورضردت ا یم دل آں یمن مک تاب ےس یر

 هند میک کتے يا ینا لو رداد ف نور

 رہ ہی ماعاکن اے اھب ںیم سی ےن ںیہ ای اسرار ےہ نس بعام اپا مم

کت لیکن اصاو س العا دارای (د عن ر ردا تیلو تر ناس یو تیا : کل ارد ےو رعت ا
 

ر کو کی لص لر شا توپ یک ما ناتج تير
 ا 

 ا اکے ل ےک توک ا ہو ںیہن اج گر سلم سر صوت ب( ےہ یز یجب یوم کس الت ا

 ظ2 دا گم تیر لوپ اتر ارق و ورید تامدا لاو افشا سب ےہر ےک

ا ممکن که ی اض ال اک نک اد می نل کن اتنے  ئاسوروا انے دا
 E ابید نی

را سز ا سیا ےک بام لا مورد عن زا وچ نلاطم ےک
 صدد ےک ن ید بیپ تیز عون وکی ا یر رک سرو ےک ام اکران 

ک تن باک چ ںی ای انگ ی ھو ان اکا ابا وف ےس یا
 س

 کک یت یکی یک
۱ ۲ ۱ 

 ےک ےن لی د یلع نا یل شک الو یک ےہ ہی ترا لاک ت منت عاش دوا تار یر رار کا

eنر ارز اب یکی با انک ات یں ں اف ےل ےک  f 

۱ 

 ۰ ا فوط ردد برق اش  یتافم نے قلا بہ٠ و نایب"

 i ںیہن غل



 ی پارک اکسل رنگی رت مر رگ نون ری رک عش | ور مشهد ےس

هل تری یر ےل ںیہن ار پت ےس ایان ای یخ راس فک ےس یراد ہما ماتا شاخ لیتر
 2 دیر نیم 

 تک لم اسلا لور وکر یں ایف یر لوپن ورا وب نام ےک یا مارک رک( عنا شر قدس تن ر ٠یک یی مار

 رواہ رک 9 1 طم ور مے رو 2 7

 < مادی ت رز رکی ریا نگہ نل رضا ےس لادن یا اک کرہ کو زد رنک مر ںی دا اکو روا

 , ی ۱ ۳

 ( ۴اف یبا اشا م ردا کیا لب ےل نس | فسا شر نر سس ماگ نو کارا

 د م تعاشاد تفت یر ئارق کارا تو رد رز مس رکن نفل ف ین ادا ےس
1 

۱ 
۹ 

1 

' 

۰ 

1 
1 
۰ 

3 

 ص

 : ںی چاہ انا مت ےن ےن ی تنے مرد یلص کر یت ہد خا ۲

 بتا تا ج پن رہ ںیم تنو بک رضا رت ارد از ےک لایت ا یم ید چت ل ایف صعپ `

 ایما را طا اتم کوت یکی تب« پت بانه اس ےک ندا یر تاپ زوروا تم تار رک
 ۱ یون ادا عل رت لو دارم

 ۱ رانا ا
 ین کارتی ناو اف دا تیز تک ات

 تن انکم ای ےس يارد 07 تابقارمدراکذ رد, غیر ض ر لا و لام ا یب

 0 تایفیکر ےس لو نگه را اکں بر

 ارام تنم بال( مزار اپ بل را شرت ید ےک ای یا ہک ےہ یب صد چاک یر ںیم باہ ےک

 اب بج سی پس لیپ یگ رد یا کک و ںیہٹ بزرگی مي رب ںی
 یک اق لب تای ساسی ناب اپ ےن اص نر لات ںی یت کل اسوم جگ
 ۱ : ےہ اپا نام دکترا

 ست

 شب سن ٹی ی ا ل م کارو جم ج کے 2 اپ اما دير رقم تر لنت ضتک ں د تی ٹ ردع لم

 : اد تیف آپ ںورگنہأ بی اد اک ب الدود تلفمے ےک یارک تیک کل و
 و

 ا ارم ترضت وا

 دہ اہ

 پس ےک رم ثم منی ےن ےہ ےک رپ بوت نیا ںیہ کت یہ ےڑام ےک ےن کر کیی رک یک راک

 رد تراس از زز سی تائی ی اک ت ےس نر زود نا اڑ نرس رخ ںیم تلام کب وے ران ےس اہم لب ننه

 « ابو مطهر تب ںیم ن اہ سک ےہ اش رم دی هلو سیال ۳

 لک ره دان کیک کی ہرگز ی قم رگ فی
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 : 7 ا یک یہ زم تیک اا چکے تاد ر

 لا او تسدبو لب فن با زا لک لم EA کک لے ای لوح لد ےک سای ایک یس

 نیا بلا ےس ےک گول تن دا نس یو ملاپ گر پلاس یر رنک

 / اتر قلاب قشک لوس نارثلرذغ ٹر نل لز زر رقم سولہ ادا لو ینا تاپ بیج

 | روا ا ام ہانگ سو ریما یم لا ید سا ییا ف لادن یدو لا ب ااو را نیم

 / لا جسد یو ہر لا

 "اربن لیس ٹن بد ےھت ۱۳

 5 گالی نا تو رکا ےک لای راک ںیم سا ۱

 ا رم
 ۱ زر لت ںیہ ٹچ با 2 صا ےگ یاد فیر ست شنا یے راز 1 یر ضد ا کرم

 | خیل یر روید یی اب فان تو 4 رز ےک نا وا حک

 وار ںیم ہداب ےک رک ن ا یک ںی ےل ےک نا لافش_ ے سودای یز یک تب ان کردا نکس تست

 2 یر ا ا رک یم ران ےس بعضا لوک سل تابا ا ےب تاب اب یگ لب کاب تکریم ےس یا کر ہا

 ۳ سلام ییا سہ ںیہن اکا 1۳1 درام تو نوت گا رد تر رک یا

 ۱ یر لیلا ےک لک پا جت رو

 ۱ ا سم کسر )تا کہ اب وڈ ںیم سس فو

 بیٹ ںی لوم یہی اس لے نرم پوز ار سم کے کو ٹک ا رر ۱

 4 تل انشا لاک فوٹو رام ی بش سایر تی ی کم

 جہ اب نیز نايف کس تو می اژتم تایل

۱ 

 و لات بم تی

E Eفو نھ رو  

 ۲ ۱ 2 کای نوت 1 ماه یں ڈر صاطخ هر ےک فی

 ۱ کک وس حت یھ تا کے شرک اوج

 1 2 هو فاطمی بس نر لب بی تراس دز نر
 | يه

 2م ہک ے ےک تومان تی ےل اچ ما گر وصف جیب لب تا روا ت اون با کس



۳۹ 

 هی بس تیپ هراس رب هیچی دار ار ںیم نو نارکں ید یراق
 لال زون مقر ترقی ی قد تین گان ہا یک مٹ ںیہ ا
 ناسا روا گرد یکم سردار کیف دد او بی ا

 ی ےک اہ سنا رگ اکا ا نج تاب سا رگبس نا بلا ان ور ےس کور یر کر وک سا رکو ز ام یک ۰

 ۱ اقبال ۷ ( رک اکے ار یر نقد پست هدیز کا |
۱ 

 ۱ گی ےن بعام بیپ -۵
 دا یز ںیم لو نخ ںوسکں و رکن ره ےس تبع ا ٠

 تر ےک نک رب لای ںیہ ہد ںیم نر قد اب سل ۳ :
 - « تاب نا تروم یک تیمم اظ امروا ۱

 ا

 رد ی ےساہ بل ۷ ی بلوز اف نص با لاعب ے ایاز تانا یکی سام یڑٹ تا یاب ۱
 آل فر اغراب نا ایکو یہ تلے س لند رویم ر تقو سا یک ل اع اک ولیم الا بماند |

 گر سبک مال دارم رک س ںیم تام اک ےہ اک لازم
 لو زی کل تس ےہ کی ای قوا یگ ی ات ساک ذا تد ؤدکں یم سج د۱۰ ۓئاج تانک |

 انکم کس درادا ید نا ےرامپ ںیم لر ا ناشر پو دام فرد سا گرد ارد یب تالار از است نکے اج ایگ طی اک ید

 ۔ ےس ین اکا گم یہ ایم اک سیدی ا

 ۱ رفت بح ام سیا هه
 سد سبحان * 9

 لک ناروا ےہ مج اک یم شرگردا'“تینای ہر لار فوت
 هجا لک شر

 بد نا کوک ےب تقی ےک ےہ س ےب ںیرامطم از بے ےس ںیم ناب یب نی گڑ برازر کک سیم
 کز آرم نر اب یی هما ںی رب ےب سرو فرخ ںیم لو ےک نادل رد رگ ۱

 رگ سس هو یہ مو دا ےہ اک تیپ ترانه را یر ار دا لیگ یونس
 نا ست یدک کد ی رورضوکی رش کوا تی ئل ےک فوت ےس التم ںی ملف مو دون تارک

 روزا نرسید رد یو تابرگ یج نادم دم ردا ںی یم نل دے رٹ

E ELANے.._ _  

 ۱ تو ایم



 ان و

۰۳ 

 از ام سر وج وم مو ام تم زب نم هتک ل هات

ر نو
 را ی م

 لپ ایر

 : تای
 افت الا رمان لات سار وک ا ےک یرورض رک و ںیرخآ

ہ ست راکت گن رف ںی والاف ںی ےس پا اپ ےس
 اش سه ر

 ا < ۰ ا 7

 ۱ ۱ ی

 با سی ال مور( بز
۱ 

0 
| 

! 

 بوک ناسوب سب اک 0000

 ناگ ےب ےک مااا فا مر

 "عمل یا تا تاب هتایلاز ف ی امور

 رارت سرب ےک ادا کنن لاو عر مدار ےہ وم یا ی کوم نانا

 ۳2 قیاضا جدد ین ارفنا۷تبازںوا ترش کت الطحرطی ےہ اراب ار زر کوہ بصز

 هاو داور واز یا مکن ی لا هدروا + ےہ اتد رتب سو رجوع 1

 مالا تم مز ؛ تاو اسد شرور ان ساقط لی یی رکےن 1تو لب ےس یگ

 ینا گناه ےہ قر ان تیر کیت بسا بس روید

 تراک یاد امالا اے شش ت رت ترشد مینا جر ر ترا اھ مانے نے ا

 7 انب تم قالب درستی ےسا ےس لا فوغ سارون. بو جا امور تان

 سس( روا ایر هه سوت کتا و و تواعسی ]رک حس

 ۱ ۰.( ۱0 بجر لالما) دم ےک

 ۱ تن بک



 راغ ماش ٹاس ۱ ۱ ناں رک

 گرا ۲ 27 نا ۰

 هوا کد
 را اردن د ام ذکر 7 ار یر ب لو توز ارب ور ۳

 او یرورس ی آو یراد +الک تشتد ان رفت ط رب ۱
 داد یر دضلقرش ا ہر رہ تاب یوم زت ردات کپ ٠ ا
۱ 
۱ 

۱ 

 تک

 ےس جٹ رب بکس ب وب ےک کت سیل کرو ےن 2 اما اتکا رخ 3
 رار یک رنک للہ تفر د رو روستا مر لرد

 رم ئاد یر تکرار ےسر رپ گر تسارہ رار نانبشم اس لات

 داد یر وس ربو ر 2+ الرا تا داد ارم امر نو ترظنوع ۱ ۱

 رنار یر سفیر ارگ ہبللفر کرہ ور وو گل و درز ۱ ۱

 ht ج تر 000 شر امر [وم ترک
 ِ ۷ب ADS ار ما ۲۷ی ران ار وسر ترا 7 تار ارز ایکڑ کا نان لس

 تک ا" کے ندا E اس اب ن انما و I ر
 ارش اشا رب وز ابا انہال امر سہ ےہ اک تا ناف سرکار لی ميس

 هکر رد لو هدر نات ۲ لاپ کاب| یتا ل
 ا 1004 رام ب اوہ اہ ہیک سز ش اد دا رد 1 بشی

 دس حساس رانا لی ےب سش رارس ازم واک رپ

 ا ادیت اخ تسرد زا 22 اف او یر ادال تب ن اد ںان

 باس شاہ آں لاب هرم میر ترس امہ فا زا سجن

 7 . پر ںی ما یک کام با رعنا لر
 لز ٹ یر رات نگل و ںیھک لز 2 مد ارنر اب کت س ااش ۱

 نیش یم اچ د یزاس ب رب زا لاک رر تالاب اد

۱0۵ 16116 N 



 ا درک رو ےن رکی رپ تارو نو اغوا رن وا ںی اتمت کس تم اتتا ووی شان بتاصتا 7 12 نواراج

 راں یو ا. ےہ نیس تسنیم کد اب ات ایف تیر باور مکه نال ولا * ےس

 سا له فور سر تل ورت ں وکو ںی سرش سر ےراھہ ارا و ئااک یش

 لنک لی تسر کن اکا اردو ارا قاد اک ونی تیک کس ساب نکا ےس ساھ ہد کے اتر سب
 اون لانا یکتا کب ا اتاپ اش بز تره. رانا سما
 ا ورا | مور ود سام الپ هب قد کس ۱ ہد۔ گی نا ا تاب 1 بار ۳2 ہد اہ ایپ

 ایل ا نر ما تن ایکن تک رپ ر س سا ےن مچ برتر هرم یک لا نم اپ او ےک سا

 u ۱ 5 دس جا بالربا یکے
 نٹ ار ںاہ مار ئاش ےگ . لو ورم تسروص دارت ت سار ےک

 ملک ارپ و کدام چر ذا اداغفوانسادس رپ رک سین سک

 قام ان ال

1 ۱ 

 داراي اتر نواب ےب کنز ےن تسددبتم رگ. ےس یت رر ند کٹر دا زد یری برف

 اڑ درا شے رش یاب ب سس سب مس ےہ ۱
 سرا درد کمد را یاو رو گه مہر کف 2 7 ۱

 ےس رس ںی ہے اوچ دارا ایف دام اکی فن ا ےنا بیع دل فی کیک ۱
 ار میپ میپ کلا رشرگز) ریشنزادر کرتربکت لو ۰ ۲
 | دل ا۔ ےہ اڑ انت فرض ےس فری بم یو اب یب کوایک سا لب فتم رپ ای ا /

 OEE) لپ نیس اوس ےک ازم را ۔ ےہ اب روا۔ےاب سار لے یک ۱

 ۱ بیش لاک یز دریهضم ۱ 3 ےک ےہ داف ی رو ترک ما 1 ال شر 7 یی رح ۰ 1

 1 ار املا ٹی سے نادان لای اف آ7
 ال گڈ نرو ےس خاروس سن - لس اد رح ج نس سرم اغ نا ۱

 ےس شکر کو سر صا ےہ ںوہ اکے ں کک تہب پاس ای ا
 ٠ ادم اہاتےہ یی کە دات ںیم

A 7 شاتر. نو ار یر تقی د کتے رم قز رم هبلرزت اسب یھ 1 شش وس ۱ 

 تال یو ا اھ ا ہے عج ےک یک ےک



- 

 را یا یم بالا ےہ

/ 

 داناش اط 4 ناس ںیم اپ

 ےس چت سرمه سیر یم اد قزر تر ہد کب ۔ںوہ
 رد ی رپ لاسر یڑورار قزر وبل ر شا درا

 ۔ے ای انرکی ارت ا وت ےہ تہ یس کر ناب بی واک نامہ رب < نا لا لاک تميز تاپ سایر
 نارگار پارگی ای کب سو ہہ اہ لا شست نوک نایار گدا وکں ولد ناو از ستوده

 ۔ےہ انت ساو وت. ونک ام ےس رک ارت ےک بم اپ

 بیا ےہ اک ایر ماس ۲تت ےہ تب عربی دیک رام ییا لد ی شاذ
 ررض ناز یاهو لب اکنون ض ردا ۔ ےہ ات درک اس عسکری بج
 تن ایک زر دل ےک ساعت تردد تفرش یک( راکٹ مان ےک ارم ررر لال

 رگ قهر تست زا یل قبر مقرر« ی بک
 ۱ ۔ ےہ تفارش ایک سلام له تی نٹ سیم برگ

 دوالر ت وعو ١ب ےک نا ےگ نگو ون امت مز یلیزیردا کرک دیو اس یک کرلے ا

 هس ےہ ر اشا ل ر رور ےس تبہ ازم یا اح اےک این وا ترے
SE,ا ۳ / ٹا تر تلک نفس هار وشی للو  

 باز ۔ ار تسرررئار یز کنگ 1 ار تس و ر ن ارنکر وت رتخپ ثادد ا

 ل ٠ وول رار یطوط ةف مدد گہ رابغ شر رعد تیتر رم زن
 رام رب ب ی سرب وز رک فک هم اب رر نسر ار شر لره اس .

eب اغ روتر سا. ےک وہ یوا پسر تیا ت الفون ےک ت رز مک تک تن دا رد ا  

 هے اشا لز بکر روم سا ںیم ںوساھ اکے تار ۔انزمپ تہ اہ دام مارک لا 3
 ےہ لاسیخ او ات مام زسا وبابا اور تاک

 هس کب لاک مادر ما هرز تا کلا کف ان اکر ےس ےس کک کک رسم

 ےہ یون ےہ ہکں کد ضرب ٠ تس بیرط تس ایگ ںا
 ےس شر ام بیت هم ےک سا بسر کت انار یف یم چرت

 گے رش قیم وج ہوتے لام روس ںیہ ما دس
 هنر مي چپس ایک را یک مالک نیو ےن وہ یت کرد اک گم زن ےک ایرج
 ٹر هریک اطا یش کس تای ارا یک ةت الو لو ےہ تا کب تر
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 س س مک مو ت0 م او

۱ 1 5 

 تشزُگں اس یگ قا کرہ لآ شی وو در هد تا ی رب
e ۱به 1 4 2 9 3  

 تشزگل آد رز لد گر دزور لاد ناب دم لر تسب زود تب
0 

 ۔ے ہار یے تای ہمت اک ینا ت ام ےن اک

 ۱ رک فرد صور یماضف سایت و نر نا تی شن
 تراس ےتار ےک رم شرط 2 ا یم کپ ناسا ساب دو هر رپ ۳

 0 ل لڑ تارے سرا دار ا ب ںیہ ےس ایپ چ نیل کنار را
 |. ے قاش ےک ید دلار لع واتر بکس ینا ی راس بم هبسوس رب تار

 7 چ رگ رس وکٹ ا سکت اگے نرم سین ہد بارک درک سیف
 ںیہ نوک یخ ہد وکلا بینک بکن وہ سس تر

+ 

 نزن اخلن ماد نابیقر زر ماش ۲
 ۳ مش! درب مچ اب ان شوک

۱ 

 ہن ی رت یک ام انسا اگےس سا زاد درد یش کورت کام ا
 7 یل ۱ ا ا

 میکنه ےب ےک ات دینا یک سج اکے ھر گات دو
 | یک وا بات ترکی درد یا دو وت ےس درام
 ار رے عابد چیخ نوکرانو یر يا!
 ۱ 0 2 ا ےب کک ون بتا ہد رکا دارا چک ۲

 شکر ایگ ےن سز ایک بس اک ضم ادل اسر شز کے تن ١ ںایلٹورل استرس دور لیکن یک لاس ۱

 چ ںی ےک کک شو ا ید اوال کارا ولت تومار و اسد در ام در سر یت ل اکرم ےن یڑٹ فرد داوری تر مز ےس

 مے یہ ۲ رد گے سا سرکار یل الہیہ ر وا ١
1 2 

 ۱ ۱ 0 ناجی اںوہ اتا اپ یم 1
 مک ب اتا ہمہ اشنا ف لوچ ۱ ۱

 E میک ب اف ٹ یم رم پ بش د مد 2

 ےس م سس

 ا وک ا ا GRE ےس دہ ا ےک



 . اف ماش ناصر ۰ ۳۹ ۱ نا ںی

 ما و راز اراو ورکر م ام
 سیب اتو ورم. سیا چ از

 یو نا ہد توماس تاتو را تین اعرنم ترک یا بہا هاش ۱
 ۳ FAC رر ےک عوف ےس و ھ7 ۱ ر » ۱ اڑ کک کر الساس کد یا تب کک ایک اہ هوش اک سرہ کیا ےن لو گی ارور. کس رکی ایپ تان ےک س ۱

 ناول ےک فرم ۔یگے کا ولو تس اروا ےل در ات ارطو مدت تا تنو سا.
 ترا دط۴ .۔. اا تسرایزرم کک سم ریپ کد سزا 0 ۲ هس اڑ شل زب ص ۷ت اوطو ناشر ےن ص اصعواخ

۱ 

 لر نین ی ےہ سام ےک ں ورسوو ضد ےک ےل کک ل اسارت سیتی ےس رم ارراوریقت اسوا
 هکر لاو ر رابرت سل مانور و اکی کوں کرام کا یس ارز رس ےس ی یدک ر ارقا ےس 0 7 ۰ /: 7 40 ۰۰ ۶ ب4 2 0 ۱ ۰ ۰ 4

 7 سر ےس ومن اد یگ یر بیت نوزسدد مجاهد ۱
 رسا اٹھا بس قصر ںی نیل پ نسب |

 دس. ںی کاور ۷ ید ںی واہ یر یش ترک ےچ کاکام نکا رک الم بیش ں ورسوو
 شابم ںیہدوم شور کد بم ںیہ یم یر ہک ی وج و رض بے دررب وو زانا وو اب امشر رس ۓاادپ رم

 ےس گڈ نسرین ےک الو یکبار بیر تے گر لام
 خرد. یکم بسط تساوی مک اح ےل وما لا ٠

 ماما سرکوب زا سن که وار

IEAار ا عم اَن لے رہ ےنازران باد ےک ر ہا ےس اف تابام تشکر  o 

 مام هرس ےس ول دزرآ الس
 ےک وہ اھم ےب لوگ ت م رگد ` ۱ ٤

i۔ رفت: تامر کرک بسا اہ اوہ بیر ےگ اط رب نواب لر دقت عفت سی  
 یک کف ساک ارد يکي[ ناد اک گا تراس رک اارٹراشا نیس ایضبا

 لئ سس سس سس فیس یا
Marfat com 



 یاد اےک سم 2 2 7 1 24 ایک ریت ردا اوال مل ئل bise نے اردم رود ٹو از اڑگرنز

 دس لر اشا کلات رصد ار ڈیرن کارت اش نے از حسی

 ۱ 8 لاک ےن زور مس ! الإ ےک رر ےک

 گرو د رو رو رگ کسر و ارو 7

 ۱ ۱ ۱ ر لاا لور نشا وار حس سرد با

 .i مے ین 1 رو اک یم اک ا سر ایر اور م تیغ سم هد -اوج نام یت سمردع یکت عرق

 یا ےک تس الرا ورید ےک اں اھم ۔ اذن بہ اسد اش او ا املاک کب تک راف

 لا ںیہ راک اف اي ڑا ےک مش یک در | سنا چتروم لک
ب ٹول ٹن قرار پاو ےہ الاو نمک ان ارب ے ام ہرمز ک یم اےک پا

 تزال بر دا. ے

 ےہ دا یک کا ایپ ایکو یس یون ایا کلر اضرب ےک ا ےک ی کے جور س
 7 راس فی ُ تک نو 2ہک سا ےس ںی ترد نب کہ پا ہد اود از یا سر وہ اگ 1

 2 وفا تو سود کر زور اے ںی سرچ ماشا آوا ل

 ورد رو رله ےس ا مپ بسا چپ میز ۱

 ۱ یراق هاش ثا ۔ هکر ےن ںی

 1 . مس دانش انها دا 1 البر کے اھم ےہ ار ےس ایہ نک ےس توا ار اوپر نسا
۱ 

 | سالسا اد ییا یو ےس ےن زر ا
 ادنی یری ون I ےہ یر کس اقسام ادا | انب اف وکے ساو لب بنک ٹر اتر ہل ےک رز ۱

 دگر نام ا / ٠
 مشاور کر از ۱



uu 
 “2کس ںی تو نالے

E IAEA 

 ات یون ںی فنا

EAS 



 ۳9 عنادرم سی
 یو شا تما: ڈو

 یر یوم یی پا اوم

 یوا و اوم

 یول رم الغ غ لخ

 لار ار ارباززوم
 4 کم اوم

 لری وم

 یولیو فو ران اڑوم

 ری امر شی اتم تحت

 کره شب اوم

 قم عدنلاج جیش اوم

 ی کر را لا اتاوم

 : ی رتبول جیش نلوم

 . گڑ ف سولر شپ اناوم

 وو فم يل وم
 ۱ نا ا مایل وم

 7 دراز تون انالوم

 رج او

 نکا ۱

 ٠ خم زر ریحان الوص

 ٠ رش اد شاپ ۱
 یرضود ۸7۰ ٠ت افضل لب ۷۵۴

 ےدورء۵۰/۔تب



 بتر یا ے_ العر

 نا سرا دیزء ق
 لع زازعا رث نلوم 7

 لا لوسر الوم

 نا ظننا
 خط مارنظ الوم

 یونان رصا لیک قفم

 کراس نام
 یولصرناک یو ار شان الو

 انا نک 2 انالوم

 یاد لں یھت ضازالوم

 ود ریس ا الوم

 عت ارهروتخلیع الوم

 سا ورو را انالوم

 کردن
 قلب یب الم نلوم

 لا را چک انالوم

 الس لغزش ائ ان اوم ۱

 کرا امار ساز الوم

 ۱ ین ۱

 یونایمرل ف ینو نالو



 تارہاشمو تاوراو
 ترا »تا

 300/-:ےڑ 800 تا رشراد شارب: ترم

 ںی موا تقوےک و سش ءالع نا ےک رود ےرامہ ہی زدشرادیشرلادبع شر ایر

 تو دم ہو ےہ

 “نادل ےب ںی تہ سس ہو وجہ
 زم ۳۹ کت ام رخ لاو زال پا یش ا٠ انہ ودوم یر اک اسکی ےہ کرم رپ ںوبامکں وی

 سش تنا ناردیمروام مع ایند ےک رکا دا سل ادیپ ماقمانپا ےک رک

 اتگا یا ءے اکر درد افرا ور کف وصوم ان لوم فیلاتو فین واانھڑ انسا ےاچاوم مولانا
 تسر وا جک خ اس ےب ود کلب ء لپ نت رور کد اراد مزع ی اخ یک ۲ ںیم نگر وصو کے
 رب ںولو ےک یراق اجرا ماسک اج کالب سش ںوری کن ان نے ات

 : ےک بضغروا نیٹ ذ ےک الب ہد ےہ اج طی از رفع کٹ عما سی لی کن« ے رکی یارک
 ین ات کیا ےس رابتفا ےک تیحماج روا نکشاضم وم ےنپا باللہ ہی لب - ںیہ کلام ےک ہظفاع ےک
 ٠ے لام کت یہا یان ےس ےک یقو اب رہ سد سما نائیک ہرگز و رات ےس یوا

 قوزاب ے ریما« کوہ سگ اکے الکل رخ ےک ب نک اان بلوک یم یلایخ رام

 ء۳۰۲ئرورفاا /ه راغ تا ماتوا _ے یل سیم اکے لک س لای پدید سا نشر اق


